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II. Törvények

2018. évi CX. törvény
egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról*

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a) 31. § b) pontjában a „házastársánál” szövegrész helyébe a „házastársánál, élettársánál” szöveg,
b) 32. § (1) bekezdés a) pontjában a „házastársa (élettársa)” szövegrész helyébe a „házastársa, élettársa” szöveg,
c) 58/A. § (1) bekezdésében a „házastársa” szövegrész helyébe a „házastársa, élettársa” szöveg
lép.

2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

2. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96.  § (3)  bekezdése a  következő i)  ponttal 
egészül ki:
[A 96. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vett adatokból]
„i) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi pénzügyi szerve tervezési és érdekvédelmi 
feladatok, valamint statisztikai célú adatfeldolgozás érdekében a Magyar Honvédség szociális gondoskodási körébe 
tartozók esetében a (2) bekezdés a), c), valamint a g)–h) pont”
(szerinti adatok igénylésére jogosultak.)

3. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

3. §  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(E törvény alkalmazásában)
„b) külföldi minősített adat:
ba) megjelenési formájától függetlenül az  Európai Unió valamennyi intézménye és szerve, továbbá az  Európai 
Unió képviseletében eljáró tagállam, a  külföldi részes fél vagy nemzetközi szervezet által készített és törvényben 
kihirdetett nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján átadott olyan adat, amelyhez történő hozzáférést 
az  Európai Unió intézményei és szervei, az  Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, más állam vagy külföldi 
részes fél, illetve nemzetközi szervezet minősítés keretében korlátozza,
bb) a Magyar Honvédség nemzetközi műveletei és gyakorlatai keretében keletkezett, illetve felhasznált olyan adat, 
amelyhez történő hozzáférést a  műveletben résztvevő felek – a  művelet vagy gyakorlat követelményei szerinti 
minősítéssel – korlátozzák, attól függetlenül, hogy a
részes felek által képviselt államokkal Magyarországnak van-e a  ba)  alpontban foglaltaknak megfelelő 
megállapodása a minősített adat védelmére és cseréjére, és a minősített adat kezelésére vonatkozó rendelkezéseket 
a Magyar Honvédség, illetve a műveletet vagy a gyakorlatot irányító más részes fél határozza meg,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  
2011. évi CXII. törvény módosítása

4. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.  § 10c.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazása során:)
„10c. honvédelmi célú adatkezelés: a  honvédségi adatkezelésről szóló törvény, továbbá a  honvédelemről és 
a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény, és a Magyar 
Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén 
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó 
egyes rendelkezésekről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelés;”

5. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

5. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  hadköteles katonai szolgálat honvédelmi szervezetnél, Magyarországon települő katonai szervezetnél, 
egészségügyi intézménynél, bírósági szervezetnél, bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezetnél, 
az  ügyészi szervezetnél, a  Köztársasági Elnöki Hivatalnál, az  Országgyűlés Hivatalánál, az  Alkotmánybíróság 
Hivatalánál, az  Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál, a  miniszterelnök közvetlen irányítása alá tartozó szervnél, 
a  minisztériumoknál, a  kormányhivataloknál, a  központi hivataloknál, az  autonóm államigazgatási szerveknél, 
az  önálló szabályozó szerveknél, a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a  felsőoktatási intézményeknél, 
a  honvédelmi vagy egyéb biztonsági érdeket szolgáló vállalkozásoknál, a  Honvédelmi Sportszövetségről szóló 
törvény alapján létesült köztestületnél, továbbá a  Honvédség tevékenységét elősegítő közhasznú szervezeteknél, 
egyesületeknél, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen teljesíthető.”

6. § (1) A Hvt. 5. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles,)
„f ) akit országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként, 
alpolgármesterként, főpolgármester-jelöltként, főpolgármester-helyettesként, társadalmi megbízatású 
polgármesterjelöltként és alpolgármesterként, megyei közgyűlés elnökjelöltjeként, megyei közgyűlés alelnökeként, 
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba vettek vagy megválasztottak, a  jelöltsége vagy 
mandátuma, megbízatása fennállásáig,”

 (2) A Hvt. 5. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles,)
„h) aki a  Honvédség, az  Országgyűlési Őrség, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a  rendvédelmi szervek hivatásos 
vagy szerződéses állományú tagja, vagy aki a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője,”

 (3) A Hvt. 5. § (4) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem hívható be katonai szolgálatra az a hadköteles,)
„k) aki az 50. életévét betöltötte, annak az évnek december 31-ét követően, amelyben ezt az életkort betölti, kivéve 
az l) pont hatálya alá tartozó hadköteles személyt,”

7. § (1) A Hvt. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti félbeszakítás a  katonai büntetőeljárásban elrendelt letartóztatás esetén 
az ügyészség javaslatára mellőzhető.”

 (2) A Hvt. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  katonai igazgatásnak a  hadköteles lakóhelye szerint illetékes területi szervének vezetője a  katonai 
szolgálat félbeszakítását megszünteti, ha tudomására jut, hogy a  félbeszakítás oka már nem áll fenn, vagy ha 
a  családfenntartói okból adott kedvezmény esetén a  hadköteles az  5.  § (4)  bekezdés d) vagy e)  pontja szerinti 
kötelezettségét önhibájából nem teljesíti.”
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8. § (1) A Hvt. 11. § (3) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok:)
„h) veszélyes vagy szennyezett területek megjelölése,
i) vegyi-és sugárfelderítés, -mentesítés, fertőtlenítés és hasonló óvintézkedések,”

 (2) A Hvt. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokkal összefüggő felkészítésre, 
végrehajtásra, valamint készletképzésre vonatkozó részletes követelményeket a  katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszter a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben állapítja meg.”

9. §  A Hvt. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  honvédelmi munkakötelezettség nem terjed ki a  Honvédség tényleges állományú tagjaira, honvédelmi 
alkalmazottaira, közalkalmazottaira és munkavállalóira, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium kormánytisztviselőire, kormányzati ügykezelőire, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjaira, 
kormánytisztviselőire, köztisztviselőire és közalkalmazottaira, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú 
tagjaira, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjaira, köztisztviselőire és munkavállalóira.”

10. § (1) A Hvt. 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a honvédelem érdeke és a honvédelmi feladatok ellátása más módon nem, vagy nem megfelelő időben, vagy csak 
aránytalanul nagy ráfordítással elégíthető ki, szolgáltatás igénybevételével kell biztosítani:)
„a) a  honvédelmi szervezetek, a  rendvédelmi szervek, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az  Országgyűlési Őrség 
működéséhez szükséges anyagi javakat és szolgáltatásokat, és a  honvédelemben közreműködő egyéb szervek 
honvédelmi feladatainak végrehajtásához szükséges anyagi javakat és szolgáltatásokat,”

 (2) A Hvt. 13. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2)  bekezdésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében, már békeidőszakban elrendelhető a  szolgáltatásra 
kötelezett részére:]
„e) a  honvédelmi szervezetek, a  rendvédelmi szervek, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az  Országgyűlési Őrség és 
a védelmi igazgatás működéséhez, gyakorlataihoz, kiegészítéséhez szükséges ingatlanok és ingó dolgok ideiglenes 
igénybevétele.”

11. § (1) A Hvt. 14. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megyei védelmi bizottság elnöke)
„c) elrendeli a  honvédelmi szervezetek, a  rendvédelmi szervek, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az  Országgyűlési 
Őrség működéséhez, és a honvédelemben közreműködő egyéb szervek honvédelmi feladatainak végrehajtásához 
szükséges szolgáltatások és ingatlanok igénybevételét.”

 (2) A Hvt. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  honvédelmi szervezetek, a  rendvédelmi szervek, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az  Országgyűlési Őrség és 
a  honvédelemben közreműködő egyéb szervek részére biztosított technikai eszközökkel kapcsolatos szolgáltatás 
elrendelésére a katonai igazgatás területi szervének vezetője jogosult.”

12. §  A Hvt. 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes a szolgáltatás alól:)
„b) a  honvédelmi szervezetek, a  rendvédelmi szervek, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az  Országgyűlési 
Őrség,”

13. § (1) A Hvt. 18. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A rendvédelmi szervek, valamint az  Országgyűlési Őrség a  jogszabályban meghatározott hatáskörükben, illetékességi 
területükön:)
„g) részt vesznek a polgári felkészültség követelményei alapján meghatározott feladatok ellátásában.”

 (2) A Hvt. 18. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésben felsorolt szervek az ott meghatározott feladataik végrehajtása keretében, működési területükön]
„h) részt vesznek a polgári felkészültség követelményei alapján meghatározott feladatok ellátásában.”
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14. §  A Hvt. 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlés állapítja meg)
„b) a Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számát.”

15. §  A Hvt. 20. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A köztársasági elnök a honvédelemért felelős miniszter előterjesztésére)
„c) a honvédségi szervezetek részére okirattal csapatzászlót adományoz.”

16. § (1) A Hvt. 21. § (1) bekezdése a következő k)–n) ponttal egészül ki:
(A Kormány Magyarország védelmi felkészültségének biztosítása céljából)
„k) meghatározza a  NATO Állandó Védelmi Terveivel kapcsolatos feladatok előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat,
l) meghatározza a polgári felkészültség követelményeit és feladatait,
m) meghatározza a Honvédség haditechnikai eszközeit és az ezekhez szükséges anyagi forrásokat,
n) dönt a nemzetközi katonai parancsnokság magyarországi településéről.”

 (2) A Hvt. 21. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Honvédség működésének irányítása körében a Kormány dönt különösen)
„e) a Honvédség adott időszakban feltölthető beosztásainak számáról.”

17. §  A Hvt. a következő 14/A. alcímmel egészül ki:
„14/A. Honvédelmi veszélyhelyzet
21/A. § (1) A Kormány a honvédelemért felelős miniszter javaslatára
a) Magyarországgal szomszédos államban kialakult és katonai kezelést is igénylő és Magyarország biztonságát 
közvetlenül veszélyeztető veszélyhelyzet magyarországi hatásaira, vagy
b) az Észak-atlanti Szerződés 4. vagy 5. cikkével összefüggő kötelezettségek teljesítésére való felkészülés érdekében
honvédelmi veszélyhelyzetet hirdethet ki.
(2) Nem lehet honvédelmi veszélyhelyzetet kihirdetni, valamint a  kihirdetett honvédelmi veszélyhelyzetet 
haladéktalanul meg kell szüntetni, ha rendkívüli állapotot, megelőző védelmi helyzetet, szükségállapotot, váratlan 
támadást és terrorveszélyhelyzetet hirdetnek ki.
(3) A  Kormány a  honvédelmi veszélyhelyzetet legfeljebb hat hónapra rendeletben hirdeti ki. A  Kormány 
a  honvédelmi veszélyhelyzetet rendeletben akkor hosszabbíthatja meg, ha elrendelésének feltételei 
a meghosszabbítás időpontjában fennállnak.
(4) A  honvédelmi veszélyhelyzet kihirdetéséről és annak okairól a  Kormány haladéktalanul köteles tájékoztatni 
a köztársasági elnököt, valamint az Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó állandó bizottságát.
(5) A  honvédelmi veszélyhelyzet meghosszabbítását megelőzően a  Kormány beszámol az  Országgyűlés 
honvédelemmel foglalkozó állandó bizottságának a honvédelmi veszélyhelyzet keretében megtett intézkedésekről, 
valamint a honvédelmi veszélyhelyzet meghosszabbításának indokoltságáról. Ha az Országgyűlés honvédelemmel 
foglalkozó állandó bizottsága a  beszámolót nem fogadja el, a  Kormány a  honvédelmi veszélyhelyzetet nem 
hosszabbíthatja meg.
(6) Honvédelmi veszélyhelyzet idején a Kormány elrendelheti
a) a honvédségi szervezetek készenlétének fokozását,
b) a  határrendészetért felelős miniszter javaslatára az  államhatár ellenőrzésének szigorítását, valamint ebben 
a honvédségi szervezetek kijelölt állományának részvételét,
c) az országvédelem szempontjából kiemelt jelentőségű létesítmények honvédségi – valamint a rendészetért felelős 
miniszter javaslatára rendőri – erőkkel történő őrzését és a már őrzés alatt álló létesítmények őrzésének fokozását,
d) a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) és a  honvédségi szervezetek felderítő, 
elhárító, valamint kibertér műveleti erői tevékenységének fokozását a  fenyegetettség Magyarországra történő 
átterjedésének, illetve magyarországi felerősödésének megakadályozása érdekében, és
e) a  NATO Állandó Védelmi Terveivel kapcsolatos feladatok végrehajtását, és ezzel összefüggésben gyorsított 
döntéshozatali eljárás bevezetését.”

18. §  A Hvt. 22/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/A. § Az 1. mellékletben felsorolt gazdasági társaságok állami tulajdonú részesedése felett az államot megillető 
tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a honvédelemért felelős miniszter gyakorolja.”
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19. §  A Hvt. 15. alcíme a következő 22/B. §-sal egészül ki:
„22/B.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó – kormányrendeletben 
kijelölt – gazdasági társaságot kormányrendeletben foglaltak szerint, az  ott meghatározott termékek és 
szolgáltatások tekintetében a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek 
részére ellátási kötelezettség terheli.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti termékek és szolgáltatások meghatározására az  Európai Unió Működéséről szóló 
Szerződés 346. cikk (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel kerülhet sor.”

20. §  A Hvt. 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  miniszter a  vezetése alatt álló minisztériumban a  honvédelmi feladatok végrehajtására honvédelemmel 
foglalkozó szervezeti egységet jelöl ki.”

21. §  A Hvt. 26. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megyei védelmi bizottság honvédelmi igazgatási jogkörében)
„e) kijelöli a honvédelmi szervezetek, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség 
és a  honvédelemben közreműködő egyéb szervek számára szükséges ingatlanokat, szolgáltatásokat, és erről 
a polgármestert értesíti,”

22. § (1) A Hvt. 29. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A polgármester a honvédelmi feladatok végrehajtása céljából)
„g) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet valamint váratlan 
támadás idején irányítja a  hatáskörébe utalt, a  fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári 
védelmi feladatok ellátását, és az azokra történő felkészülést,”

 (2) A Hvt. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  polgármester a  védelmi igazgatási feladatait a  járási hivatal közreműködésével látja el. A  honvédelmi 
feladatok ellátása érdekében, a szükséges mértékben, a járási hivatal minden állami tisztviselője, állami ügykezelője 
és munkavállalója, valamint a polgármesteri hivatal minden munkavállalója rendkívüli munkavégzésre kötelezhető.”

23. § (1) A Hvt. Első Része a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
A HONVÉDELEMBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEK HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSSEL, ORSZÁGVÉDELEMMEL ÉS 
EGYES HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSE
22/A. A honvédelmi adatkezelés szervei
34/A. § A honvédelmi adatkezelés szervei
a) a honvédelemben közreműködő szervek,
b) a honvédelem területi és helyi igazgatási szervei,
c) a polgármester,
d) a befogadó nemzeti támogatás központi koordináló szerve,
e) a védelemgazdaság központi tervező szerve, valamint
f ) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.
34/B.  § A  honvédelmi adatkezelés szervei – hatáskörüknek és illetékességüknek megfelelően – együttműködnek 
egymással a  meghagyás, valamint a  gazdasági és anyagi szolgáltatások teljesítésének tervezése, végrehajtásának 
irányítása, felügyelete és ellenőrzése, továbbá biztosításának előkészítése során.

22/B. A honvédelmi adatkezeléssel kapcsolatos nyilvántartások köre
34/C.  § A  honvédelmi adatkezelés szervei a  18.  § (1) és (3)  bekezdésében meghatározott honvédelmi felkészülés 
egyes, a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatai teljesítése céljából elektronikus nyilvántartás formájában
a) kiértesítési és riasztási nyilvántartást,
b) a  polgármesterek, közbiztonsági referensek, valamint a  honvédelemben közreműködő helyi szervek kijelölt 
állományáról kiértesítési nyilvántartást,
c) meghagyási nyilvántartást,
d) gazdasági és anyagi szolgáltatási nyilvántartást,
e) befogadó nemzeti támogatás képesség katalógust, továbbá
f ) védelemgazdasági adattárat
vezetnek.
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22/C. A honvédelmi adatkezelés szervei által foglalkoztatott kiértesítésével és a riasztásával 
kapcsolatos nyilvántartás
34/D. § (1) A honvédelmi felkészülés feladatai teljesítése érdekében a kiértesítés és a riasztás tervezése, gyakorlása 
és végrehajtása céljából a 34/A. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szervnél honvédelmi feladatot ellátó 
foglalkoztatottak 2. melléklet szerinti adatait a honvédelmi adatkezelő szerv vezetője kezeli.
(2) A  34/A.  § a)–c)  pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott 
a  2.  melléklet szerinti adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenti a  honvédelmi adatkezelő szerv 
vezetőjének. Az adatváltozást a honvédelmi adatkezelő szerv 8 napon belül átvezeti.
(3) A  2.  mellékletben meghatározott adatok az  (1)  bekezdésben meghatározott célból a  honvédelmi adatkezelő 
szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatottaknak a honvédelmi adatkezelő szervvel fennálló foglalkoztatási 
jogviszonya megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők.

22/D. Adatszolgáltatás a kiértesítéssel és a riasztással kapcsolatos nyilvántartáshoz
34/E. § A honvédelem területi, helyi és települési feladatainak végrehajtása érdekében a 34/D. §-ban meghatározott 
célból a 2. mellékletben meghatározott adatokról
a) a  megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít a  megyei, fővárosi 
védelmi bizottság részére
aa) a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak a törvényben meghatározott tagja,
ab) a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak a Kormány rendeletében meghatározott állandó meghívottja,
ac) a megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén a honvédelemben közreműködő szerv vezetője,
ad) a megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén minden olyan szerv vezetője, amely szerv jogszabály 
alapján honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre köteles,
ae) a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke által a megyei, fővárosi védelmi bizottság munkacsoportjába kijelölt 
(beosztott) személy foglalkoztatója, valamint
af ) a megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területe szerinti helyi védelmi bizottság elnöke és titkára,
b) a helyi védelmi bizottság elnöke megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít a helyi védelmi bizottság részére
ba) a helyi védelmi bizottságnak a törvényben meghatározott tagja,
bb) a helyi védelmi bizottságnak a Kormány rendeletében meghatározott állandó meghívottja,
bc) a helyi védelmi bizottság illetékességi területén a honvédelemben közreműködő szerv vezetője,
bd) a  helyi védelmi bizottság illetékességi területén minden olyan szerv vezetője, amely szerv jogszabály alapján 
honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre köteles,
be) a helyi védelmi bizottság elnöke által a helyi védelmi bizottság munkacsoportjába kijelölt (beosztott) személy 
foglalkoztatója, valamint
bf ) a helyi védelmi bizottság illetékességi területe szerinti polgármester,
c) a polgármester megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít a polgármester részére
ca) a polgármester illetékességi területén a honvédelemben közreműködő szerv vezetője,
cb) a polgármester illetékességi területén minden olyan szerv vezetője, amely szerv jogszabály alapján honvédelmi 
feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre köteles, valamint
cc) a  polgármesteri hivatalnál, a  közös önkormányzati hivatalnál honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott 
vonatkozásában a jegyző.

22/E. A polgármester, a közbiztonsági referens, valamint a honvédelemben közreműködő helyi és 
települési szerv által foglalkoztatott tartózkodási helyével kapcsolatos adatnyilvántartás
34/F.  § (1) A  honvédelem helyi és települési feladatainak végrehajtása érdekében a  helyi védelmi bizottság 
egyedi határozata alapján történő kiértesítés tervezése, gyakorlása és végrehajtása céljából a  helyi védelmi 
bizottság nyilvántartást vezet a  helyi védelmi bizottság illetékességi területén a  polgármesterek, a  közbiztonsági 
referensek, valamint a  honvédelemben közreműködő helyi és települési szervek honvédelmi feladatot ellátó 
foglalkoztatottjainak 3. melléklet szerinti adatairól.
(2) A  3.  mellékletben meghatározott adatok az  (1)  bekezdésben meghatározott célból a  polgármester, 
a  közbiztonsági referens, valamint a  honvédelemben közreműködő helyi és települési szervnél honvédelmi 
feladatot ellátó foglalkoztatott jogviszonyának a megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők.
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22/F. Adatszolgáltatás a tartózkodási hellyel kapcsolatos nyilvántartáshoz
34/G.  § (1) A  34/F.  §-ban meghatározott adatkezelési cél megvalósulása érdekében a  helyi védelmi bizottság 
részére, annak határozata alapján a 3. melléklet szerinti adatokról adatszolgáltatást teljesít a helyi védelmi bizottság 
illetékességi területén működő
a) polgármester,
b) közbiztonsági referens, továbbá
c) honvédelemben közreműködő helyi és települési szerv vezetője.
(2) Az  (1)  bekezdésben felsorolt adatszolgáltatásra kötelezettek a  bejelentett adatok változásáról, a  jogviszony 
megszűnéséről vagy megszüntetéséről 8 napon belül, a  változási adatok megküldésével értesítik a  helyi védelmi 
bizottságot.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározottak akadályoztatása esetén a  helyi védelmi bizottság részére 
az  adatszolgáltatást az  adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztatója, irányítási vagy felügyeleti jogkört gyakorlója 
teljesíti.

22/G. A honvédelmi adatkezelő szerv meghagyással kapcsolatos adatnyilvántartása
34/H. § (1) A 34/A. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv az általa jogszabály alapján vagy egyedileg, 
határozattal meghagyásba bevont személy és szerv 4.  melléklet szerinti adatairól a  meghagyás tervezése, 
végrehajtása és ellenőrzése céljából közhiteles nyilvántartást vezet.
(2) A  4.  melléklet szerinti adatok a  meghagyásba bevont személy és szerv vonatkozásában a  meghagyás 
fennállásának időtartama alatt kezelhetők.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba betekintésre jogosult
a) a honvédelemért felelős miniszter,
b) a védelemgazdaság központi tervező szerve,
c) a Magyar Honvédség parancsnoka és
d) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.
34/I.  § A  34/A.  § a)–c)  pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv által jogszabály alapján vagy egyedileg, 
határozattal meghagyásba bevont személy és szerv a  jogszabályban meghatározott meghagyási jegyzéket 
– a  határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül – megküldi a  34/A.  § a)–c)  pontja szerinti honvédelmi 
adatkezelő szerv útján a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.
34/J.  § (1) A  megyei, fővárosi védelmi bizottság által egyedileg, határozattal meghagyásba bevont személyről 
és szervről a  meghagyás tervezése és végrehajtása céljából a  megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének 
megkeresése alapján az 5. mellékletben meghatározott körben adatot szolgáltat illetékességi területe szerint
a) a helyi védelmi bizottság elnöke és
b) a polgármester.
(2) A  helyi védelmi bizottság elnöke, valamint a  polgármester megkeresése alapján az  5.  mellékletben 
meghatározott körben adatot szolgáltat a honvédelmi feladatot ellátó vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésének 
végrehajtásába bevont személy, illetve szerv vezetője.

22/H. A honvédelmi adatkezelő szerv gazdasági és anyagi szolgáltatással összefüggő 
adatnyilvántartása
34/K.  § (1) A  honvédelmi felkészülés gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel összefüggő területi, helyi 
és települési szintű feladatai teljesítése érdekében, a  megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, a  helyi védelmi 
bizottság elnöke és a polgármester hatáskörébe tartozó igénybevételi jog gyakorlásának segítése, a területi, a helyi 
és a  települési szintű gazdasági és anyagi szolgáltatások és a  gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettek 
körének megállapítása, valamint a  gazdasági és anyagi szolgáltatás igénybevételének területi, helyi és települési 
szintű tervezése és végrehajtásának koordinálása céljából a  megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, a  helyi 
védelmi bizottság elnöke és a polgármester a 6. és a 7. melléklet szerinti adatokról nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történő betekintést, az azokból történő adatszolgáltatást a honvédelem 
területi és helyi igazgatási szervei, a  polgármester és a  honvédelmi szervezetek részére a  honvédelmi feladataik 
végrehajtásához szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség tervezése, igénylése és igénybevétele 
céljából a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke engedélyezi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba betekintésre jogosult
a) a honvédelemért felelős miniszter,
b) a védelemgazdaság központi tervező szerve,
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c) a Magyar Honvédség parancsnoka és
d) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.
(4) A  6. és a  7.  melléklet szerinti adatok a  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésére kötelezés 
időtartama alatt kezelhetők.
(5) A  törvény alapján gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett a  bejelentett adatok változásáról, szolgáltatási 
tevékenységének a megszűnéséről vagy megszüntetéséről 8 napon belül, a változási adatok megküldésével értesíti 
a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét.

22/I. Adatszolgáltatás a gazdasági és anyagi szolgáltatással összefüggő adatok nyilvántartásához
34/L.  § A  honvédelmi felkészülés területi, helyi és települési feladatainak végrehajtása érdekében, a  gazdasági és 
anyagi szolgáltatás igénybevételének tervezése és végrehajtásának koordinálása céljából, a  megyei, fővárosi 
védelmi bizottság elnökének, a helyi védelmi bizottság elnökének vagy a polgármesternek a megkeresése alapján 
adatszolgáltatást teljesít a  6. és 7.  mellékletben meghatározott adatkörben a  gazdasági és anyagi szolgáltatásra 
kötelezett ingatlan, szolgáltatás, technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az  azzal rendelkezni jogosult, valamint 
a szolgáltatást nyújtó.
34/M. § Az adatszolgáltatás során – a rendkívüli állapot és szükségállapot idején kívül – a szolgáltatásra kötelezett 
nem kötelezhető olyan, az  üzletvitelével kapcsolatos adat szolgáltatására, amely nem függ össze a  szolgáltatás 
teljesítésével. Nem kötelezhető különösen
a) a vállalkozás gazdaságossági mutatóira vonatkozó,
b) a hitel- és tőkekapcsolatokra vonatkozó,
c) az adózással összefüggő pénzügyi mutatókra vonatkozó,
d) a jogvédelem alá eső szellemi alkotásokra vonatkozó,
e) a szerződéssel lekötött kapacitásokra vonatkozó és
f ) a kártalanítással össze nem függő bér- és társadalombiztosítási
adat szolgáltatására.

22/J. A védelemgazdasági alapterv összeállításával kapcsolatos adatszolgáltatás
34/N.  § (1) A  védelemgazdasági tervezéshez a  gazdasági és anyagi szolgáltatásra, a  34/A.  § a)–e)  pontja szerinti 
honvédelmi adatkezelő szerv által kijelölt szolgáltató (a továbbiakban: kijelölt szolgáltató) a  8.  melléklet szerinti 
adatkörben adatszolgáltatást teljesít.
(2) A  34/A.  § a)–e)  pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv a  kijelölt szolgáltató által közölt adatokat 
– a  tervezési rendnek megfelelően – központi, ágazati és területi szinten gyűjti be. A  közölt adatokat csak 
a honvédelmi felkészítési célokra lehet felhasználni.
(3) A  kijelölt szolgáltató az  adatszolgáltatást a  nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai 
végrehajtásának szabályozásáról szóló jogszabályban meghatározott tervezési adatlapok kitöltésével és 
a  honvédelmi adatkezelő szerv részére történő visszaküldésével teljesíti a  honvédelmi adatkezelő szerv által 
megadott határidőig.
(4) A  gazdasági és anyagi szolgáltatásokra vonatkozó adatszolgáltatást a  meghatározott adattartalommal 
a  honvédelmi adatkezelő szerv által a  tervezési adatlapokon meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatásokra 
vonatkozóan kell teljesíteni.
(5) A  honvédelmi adatkezelő szerv a  kijelölt szolgáltatótól – honvédelmi érdekből – a  8.  melléklet szerinti 
adatkörben további adatot, illetve rendkívüli adatszolgáltatást vagy adatfrissítést is kérhet.
(6) A  kijelölt szolgáltató köteles az  elérhetőségi adatai megváltozásáról, valamint az  adatszolgáltatásban jelentett 
termelő, szolgáltató kapacitásuk megszűnéséről, 30%-ot meghaladó csökkenéséről vagy 30%-ot meghaladó 
növekedéséről, illetve – a  megfigyelt gazdasági és anyagi szolgáltatások körét érintő – új kapacitás beindításáról 
a honvédelmi adatkezelő szervet haladéktalanul értesíteni.
(7) A  honvédelmi adatkezelő szervek a  gazdaságfelkészítési tervezés információs hátterének biztosításához 
a nemzetgazdasági folyamatokat leíró igazgatási célú adatbázisok aktuális adatállományából, valamint a hivatalos 
statisztikai adatokra vonatkozóan eseti jelleggel, adatszolgáltatást kérhetnek.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti szolgáltatott adatok kizárólag statisztikai célból használhatóak fel azzal, hogy 
az  adatgyűjtés nem irányulhat a  nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai ellátásához 
szükséges egyedi adatok átadására és felhasználására. A  hivatalos statisztikai adatok szolgáltatására a  hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 46. §-át kell alkalmazni.
(9) A  8.  melléklet szerinti adatok a  kijelölt szolgáltató gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésére 
kötelezés időtartama alatt kezelhetők.
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22/K. A honvédelmi adatkezelő szerv befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos nyilvántartása és 
adatszolgáltatása
34/O.  § (1) A  34/A.  § a)–c)  pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv a  befogadó nemzeti támogatás tervezése 
és végrehajtása céljából nyilvántartást vezet a  befogadó állam által összeállított, a  NATO-művelet érdekében 
felajánlható polgári és katonai képességeket tartalmazó adatokról (a továbbiakban: képesség katalógus).
(2) A képesség katalógus a 9. melléklet szerinti adatkörben tartalmazza:
a) Magyarország befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos ügyekben illetékes kapcsolattartó szervezeteit, azok 
elérhetőségét, a befogadó nemzeti támogatás nemzeti struktúráját, koordinációs és irányítási rendszerét,
b) a fogadó létesítményeket: vasúti ki- és berakóállomásokat, folyami kikötőket, repülőtereket, határátkelőhelyeket,
c) az egészségügyi ellátás biztosításához felajánlható képességeket, valamint
d) a Honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országgyűlési Őrség befogadó nemzeti 
támogatással kapcsolatos képességeit.
34/P.  § (1) A  befogadó nemzeti támogatással összefüggő adatokat a  9.  melléklet szerinti adatkörben 
a  honvédelemben közreműködő szerv – az  irányítási, a  felügyeleti, a  tulajdonosi vagy résztulajdonosi jogkört 
gyakorló központi államigazgatási szerv útján – szolgáltatja a  befogadó nemzeti támogatás központi koordináló 
szerve részére.
(2) A 34/A. § a)-b) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igény 
gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség elrendelésével történő biztosításának tervezése érdekében 
–  adatszolgáltatás céljából – megkereséssel fordulhat a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó 
szervéhez.
(3) A  34/A.  § a)–b)  pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv megkeresése esetén a  hatáskörrel rendelkező 
igénybevételi hatóság a  megkeresés tartalmának megfelelően egyszeri adatszolgáltatást írhat elő a  gazdasági és 
anyagi szolgáltatásra kötelezett részére.
(4) A katonai igazgatás megkeresett illetékes területi szerve a megkereső, 34/A. § a)–b) pontja szerinti honvédelmi 
adatkezelő szerv részére – a megkeresés tartalmának megfelelően – adatot szolgáltat az egyszeri adatszolgáltatás 
alapján pontosított, nyilvántartásában szereplő, nemzeti igénybevételi célú kijelölés hatálya alatt nem álló technikai 
eszközökről, ingatlanokról és szolgáltatásokról.
(5) Az adatszolgáltatást a védelmi igazgatás zártkörű informatikai rendszerén, elektronikus úton kell teljesíteni.
(6) A  9.  melléklet szerinti adatok a  befogadó nemzeti támogatással összefüggő gazdasági és anyagi szolgáltatási 
kötelezettség teljesítésére kötelezés időtartama alatt kezelhetők.
34/Q. § (1) A honvédelmi adatkezelő szervek a 22/G–22/K. alcímben meghatározott feladataikat hatósági jogkörben 
teljesítik.
(2) A 22/G–22/K. alcímben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért ellenérték nem számítható 
fel.

22/L. Adattovábbítási nyilvántartás
34/R.  § (1) Az  e  Fejezet szerinti nyilvántartásokból teljesített valamennyi adatszolgáltatásról az  adattovábbítások 
jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából a nyilvántartást vezető szerv nyilvántartást 
(a továbbiakban: adattovábbítási nyilvántartás) vezet
a) a szolgáltatott adatok körének,
b) az adatigénylő nevének és címének,
c) az  adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak és adatkezelési célnak, valamint az  adatszolgáltatás 
időpontjának, továbbá
d) az adatszolgáltatást végző azonosító adatainak
feltüntetésével.
(2) A természetes személyre vonatkozó adattovábbítás esetén az adattovábbítási nyilvántartás az érintett
a) családi és utóneveit, valamint
b) lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
is tartalmazza.
(3) Az adattovábbítási nyilvántartásba térítésmentesen betekinthet
a) az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából a nyilvántartást vezető szerv irányításáért felelős szerv,
b) az  adatokkal való visszaélésre utaló bűncselekmények megelőzése, felderítése, valamint büntetőeljárás 
lefolytatása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság.”
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 (2) A Hvt. Első Része a következő III/B. Fejezettel egészül ki:
„III/B. FEJEZET
HONVÉDELMI BÍRSÁG
34/S.  § (1) A  fővárosi és a  megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) honvédelmi bírságot 
szab ki,
a) ha valaki a hadkötelezettség teljesítésével összefüggésben elrendelt orvosi vizsgálatnak nem veti alá magát,
b) ha a hadköteles a katonai igazolványát vagy a behívó parancsát másra átruházza, más őrizetére bízza, biztosítékul 
adja vagy külföldre viszi, az arra jogosult személy felszólítására nem mutatja fel,
c) ha valaki a talált katonai igazolványt vagy behívó parancsot a katonai igazgatás szervének vagy a rendőrségnek 
5 napon belül nem szolgáltatja be,
d) ha a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett a kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a technikai eszköz 
igénybevételéről szóló határozat átvételét megtagadja,
e) ha valaki a honvédelmi célból kijelölt ingatlannal, ingóval, szolgáltatással kapcsolatban elrendelt adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, vagy azokkal kapcsolatos karbantartási kötelezettségét 
elmulasztja.
(2) A  kormányhivatal a  honvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárást a  honvédelmi adatkezelés szervének, 
a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vagy a  megyei, fővárosi védelmi bizottság 
honvédelmi elnökhelyettesének a kezdeményezése alapján folytatja le.
(3) A honvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a (2) bekezdés alapján kezdeményezésre jogosult indítványára 
a  kormányhivatalhoz történt megérkezésétől számított negyvenöt napon belül, de legkésőbb a  jogsértés 
bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg.”

24. § (1) A Hvt. 36. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a következő feladatokat:)
„c) a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek – különösen a kollektív védelmi, 
békefenntartó, válságkezelési és humanitárius feladatok – teljesítése,”

 (2) A Hvt. 36. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a következő feladatokat:)
„j) honvédelmi veszélyhelyzet idején az államhatár ellenőrzésében való részvétel.”

 (3) A Hvt. 36. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Honvédség fegyverhasználati jog nélkül látja el a következő feladatokat:)
„f ) az  élet, az  anyagi javak és objektumok oltalmazása érdekében az  elektromágneses spektrumot kihasználó 
támadó, információszerző, felderítő eszközök elleni aktív elektromágneses műveletek végzése.”

25. §  A Hvt. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Honvédség szállítóeszközei, műszaki munkagépei, rendszeresített harc- és légijárművei, valamint 
fegyverzetének és más technikai eszközparkjának egyes elemei a  honvédelemért felelős miniszter engedélyével, 
a  Magyar Honvédség parancsnoka és a  KNBSZ főigazgatója által meghatározottak szerint kerülnek biztosításra 
a KNBSZ számára
a) a készenlét fokozása,
b) a honvédelmi veszélyhelyzet, vagy
c) a KNBSZ-nek a Honvédség felderítését támogató tevékenysége
esetén.”

26. § (1) A Hvt. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Honvédség szervezeti felépítését a  Magyar Honvédség Parancsnoksága és az  alárendeltségébe tartozó 
katonai szervezetek összessége képezi. ”

 (2) A Hvt. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Honvédséget a  Magyar Honvédség Parancsnoksága, a  szárazföldi csapatok, a  légierő csapatai, a  logisztikai 
és támogató erők, valamint a  Honvédség feladatainak végrehajtása érdekében egyéb szaktevékenységet folytató 
szervezetek alkotják. A  szárazföldi csapatok és a  légierő csapatai haderőnemet képeznek. A  haderőnemek 
fegyvernemekből és szakcsapatokból tevődnek össze.”
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27. §  A Hvt. 23. alcíme a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A.  § (1) A  Honvédséget a  Magyar Honvédség parancsnoka vezeti, aki szolgálati elöljárója a  Honvédség 
szervezeteiben szolgálatot teljesítő tényleges állomány tagjának.
(2) A Magyar Honvédség parancsnoka vezetési jogkörében
a) kidolgozza az ország fegyveres védelmének tervét és előterjeszti a honvédelmért felelős miniszternek; részt vesz 
a honvédelmi alapelvek kidolgozásában;
b) meghatározza a Honvédség készenléte fokozásának rendjét;
c) tervezi és vezeti a Honvédség kiegészítését, valamint a kiegészítéshez és mozgósításhoz szükséges ingatlanok és 
ingó dolgok igénybevételét;
d) kidolgozza a Honvédség felkészítésének és kiképzésének rendjét, és biztosítja annak végrehajtását;
e) kidolgozza és a honvédelmért felelős miniszternek felterjeszti a Honvédség szervezetére, felszerelésére, valamint 
az ország területének hadműveleti előkészítésére vonatkozó igényeket és terveket, és biztosítja azok végrehajtását;
f ) közreműködik a Honvédség feladatai teljesítése szempontjából fontos közlekedési és hírközlő hálózat, valamint 
a légi, sugárfigyelő-, jelző és riasztási rendszerek működőképességének biztosításában;
g) a  honvédelmért felelős miniszter rendelkezéseinek megfelelően szervezi és biztosítja a  nemzetközi 
szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítését;
h) gyakorolja a jogszabály által megállapított munkáltatói hatásköröket;
i) megszervezi és vezeti a  Honvédség anyagi-technikai, közlekedési, pénzügyi és egészségügyi biztosítását, 
gondoskodik a személyi állomány megfelelő élet-, szolgálati és munkakörülményeiről;
j) meghatározza a Honvédségben folyó tudományos munka követelményeit;
k) gyakorolja a  más jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben részére megállapított feladat- 
és hatásköröket, ellátja mindazokat a  feladatokat, amelyekkel a  honvédelmért felelős miniszter eseti jelleggel 
megbízza.
(3) A  Magyar Honvédség parancsnoka a  honvédségi szervezetek költségvetési gazdálkodását az  államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései szerint irányítja.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti jogkör gyakorlásának részletszabályait az  Áht. 109.  § (1)  bekezdés 28.  pontja szerinti 
kormányrendelet határozza meg.”

28. §  A Hvt. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39.  § (1) A  honvédelmi szervezetek alapítására és megszüntetésére a  honvédelemért felelős miniszter jogosult. 
A honvédelmi szervezeteket alapító okirattal kell létrehozni.
(2) Honvédségi szervezet megszűnését vagy feladatrendszerének változását nem eredményező átszervezését 
– a  45.  § (1a)  bekezdésének hatálya alá tartozó honvédségi szervezetek kivételével – a  Magyar Honvédség 
parancsnoka is elrendelheti.
(3) A  honvédségi szervezetek felépítését, béke- és hadilétszámát, rendszeresített technikai eszközeit 
az állománytáblában kell meghatározni.
(4) A honvédelmi szervezetek – a Honvédség és KNBSZ kivételével – munkaköri jegyzék szerint épülnek fel.
(5) A  szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségeket teljesítő honvédségi szervezet 
válságkezelő és béketámogató műveletekben résztvevő szervezeti egysége egyes munkáltatói, költségvetési 
előirányzat-keretek feletti rendelkezési és kötelezettségvállalási jogkörök gyakorlása szempontjából – a honvédségi 
szervezet alapító okiratában – jogi személyiséggel ruházható fel.
(6) A középszintű vezető szerv megnevezésének a parancsnoksági funkción kívül ki kell fejeznie a szaktevékenységet 
és a katonai szervezet jellegét.”

29. § (1) A Hvt. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Honvédség személyi állományában
a) tényleges szolgálatot teljesítő katonák (a továbbiakban: tényleges állomány tagja),
b) a Honvédségnél foglalkoztatott
ba) honvédelmi alkalmazottak, közalkalmazottak,
bb) a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint,
c) rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet idején – a hadkötelezettség bevezetése után – hadkötelesek
lehetnek.”
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 (2) A Hvt. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Honvédségnél munkavállaló kizárólag közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörgyakorlással 
közvetlenül össze nem függő munkakörben foglalkoztatható. Nem Magyarországon települő honvédségi szervezet, 
valamint a nemzetközi szervezetek hivatalainál, parancsnokságain és katonai szervezeteiben Magyarország részére 
biztosított szolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt nem igénylő munkakörben honvédelmi alkalmazott, 
közalkalmazott is foglalkoztatható. A  személyi állomány illetmény nélküli szabadságon tartózkodó tagja a  tartós 
külföldi szolgálatra vagy tartós külszolgálatra vezényelt vagy kihelyezett házastársának külföldi szolgálata vagy 
külszolgálata idejére honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott jogviszonyba történő kinevezéssel, adminisztratív-
technikai feladatok ellátásában való közreműködés céljából is foglalkoztatható.”

 (3) A Hvt. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Május 21-e a Magyar Honvédelem Napja, a honvédelmi szervezeteknél munkaszüneti nap.”

 (4) A Hvt. 40. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A fegyveres erők jogállására vonatkozó nemzetközi szerződések alkalmazása tekintetében a Honvédség polgári 
állományának minősül a  honvédelmi szervezetnél jogviszonyban álló kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, 
honvédelmi alkalmazott, közalkalmazott vagy a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállaló.
(8) A  Honvédség személyi állományára vonatkozó – a  Honvédség védelmi képességének, hadrafoghatóságának 
biztosításával összefüggő – adatok a keletkezésüktől számított 30 évig honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből 
nem nyilvánosak. Ezen adatok megismerését a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdek mérlegelésével a Magyar 
Honvédség parancsnoka engedélyezheti.”

30. §  A Hvt. 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kiképzett tartalékos állományba a Honvédség állományából kikerült, korábban
a) hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos vagy
b) katonai tanintézetben alapkiképzést teljesített hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti
szolgálatot teljesített férfi tartozik.”

31. §  A Hvt. 42. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok 
tekintetében alkalmazandó közigazgatási hatósági, illetve közigazgatási egyeztetési eljárási szabályokat – törvény 
vagy kormányrendelet erre vonatkozó rendelkezése alapján – a nem a honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium vagyonkezelésében álló ingatlan vonatkozásában létesített ingatlanhasználati jogviszony hatálya alatt 
az ingatlanhasználati jogviszonnyal érintett ingatlanok esetében is alkalmazni kell.”

32. §  A Hvt. 42/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42/A.  § A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő, a  nemzeti 
vagyonról szóló törvény szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő 
ingatlanon vagy más állami vagyonnak minősülő ingatlanon Magyarországnak az  Észak-atlanti Szerződés 
Szervezetében való tagságából eredő szövetségesi kötelezettségének teljesítésével összefüggésben szövetséges 
fegyveres erő, nemzetközi szervezet vagy nemzetközi katonai parancsnokság javára szolgalom, vezetékjog, 
használati jog, valamint osztott tulajdon létesíthető.”

33. §  A Hvt. VII. Fejezete a következő 42/B–42/G. §-sal egészül ki:
„42/B.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium védelmi igazgatásért felelős szerve 
határozatban, az  állam javára az  országvédelmi és a  szövetségesi kötelezettségek hatékony ellátása érdekében 
közérdekű használati jogot alapíthat az olyan ingatlanra,
a) amelyen az  ország védelmét vagy szövetségesi kötelezettségének teljesítését biztosító létesítmény építhető, 
telepíthető és üzemeltethető,
b) amelynek igénybevétele a  honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi, határőrizeti és más rendészeti 
feladatok ellátásában jogszabály alapján részt vevők, illetve a szövetséges fegyveres erők részére elengedhetetlenül 
szükséges az országvédelmi és a szövetségesi kötelezettségek hatékony ellátása érdekében.
(2) Nem alapítható közérdekű használati jog olyan ingatlanra, amelyet gazdasági és anyagi szolgáltatási 
kötelezettség alapján igénybevételre kijelöltek.
42/C. § (1) A közérdekű használati jog honvédelmi veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot 
idején alapítható.
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(2) A közérdekű használati jog akkor alapítható, ha
a) a  gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség igénybevételével a  42/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
célok nem biztosíthatók, illetve
b) a 42/B. § (1) bekezdésében meghatározott célok biztosításának megfelelő, a Honvédség vagyonkezelésében lévő 
ingatlan nem áll rendelkezésre.
42/D.  § (1) A  közérdekű használati jog alapján az  ingatlan tulajdonosa és használója (a továbbiakban együtt: 
tulajdonos) köteles tűrni, hogy a közérdekű használati joggal terhelt ingatlanon
a) az  ország védelmét vagy szövetségesi kötelezettségének teljesítését biztosító létesítményt építsenek, 
telepítsenek és üzemeltessenek,
b) a  honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi, határőrizeti és más rendészeti feladatok ellátásában 
jogszabály alapján részt vevők, illetve a szövetséges fegyveres erők az ingatlant a 42/B. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott célból igénybe vegyék.
(2) A  közérdekű használati jogot az  (1)  bekezdésben meghatározott szervek és személyek – kizárólag a  42/B.  § 
(1) bekezdésben meghatározott célokból, a feladat ellátásához feltétlenül szükséges mértékben – gyakorolhatják.
42/E. § (1) A közérdekű használati jog alapítását, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését vagy annak törlését 
a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium védelmi igazgatásért felelős szerve határozattal 
rendeli el.
(2) A közérdekű használati jogot meg kell szüntetni és az ingatlan-nyilvántartásból törölni kell, ha
a) a honvédelmi veszélyhelyzet, a megelőző védelmi helyzet vagy a rendkívüli állapot megszűnik, illetve
b) az  ingatlanon a  közérdekű használati jog fenntartása az  e  törvényben meghatározott alapítási feltételekre 
tekintettel már nem indokolt.
42/F.  § (1) Az  ingatlan tulajdonosát a  42/D.  § szerinti korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg. 
A kártalanítás az ingatlan tulajdonosát
a) a közérdekű használati jog alapítására tekintettel egyszeri jelleggel, valamint
b) az  ingatlan 42/D.  § szerinti igénybevételével összefüggésben – figyelemmel az  igénybevétel időtartamára, 
jellegére – kormányrendeletben meghatározott időszakonként
illeti meg.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal határozatban rendelkezik az ingatlan tulajdonosát megillető kártalanításról.
(3) A  kártalanítás összegét a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium téríti meg az  ingatlan 
tulajdonosának.
(4) Az  ingatlan igénybevétele a  kártalanítás összegének a  tulajdonos részére történő megfizetése vagy bírósági 
letétbe helyezése után kezdhető meg, ha a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
a  kártalanítás megfizetését a  fővárosi és megyei kormányhivatal részére igazolta. Ha a  kártalanítás ennek 
megfelelően megfizetésre került, a  kártalanítás tárgyában hozott határozattal szembeni jogorvoslati eljárás nem 
képezi akadályát az ingatlan igénybevételének.
(5) Ha a  korlátozás az  ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentős mértékben akadályozza vagy megszünteti, 
a tulajdonos az ingatlan kisajátítását kérheti.
42/G. § (1) A közérdekű használati joggal terhelt ingatlanon az országvédelem vagy a szövetségesi kötelezettségek 
teljesítése érdekében épített, telepített létesítmények állami tulajdonba kerülnek, amelyek tekintetében az építtetői, 
valamint a  tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
gyakorolja.
(2) Az  országvédelem vagy a  szövetségesi kötelezettségek teljesítése érdekében épített létesítmény az  épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű sajátos 
építményfajtának minősül.”

34. § (1) A Hvt. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvédelemért felelős miniszter a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 
az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerint irányítja a  Honvédséget. 
A honvédelemért felelős miniszter egyes irányítási hatásköreinek a gyakorlására kormányrendelet a honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium állami vezetőjét jelölheti ki.”

 (2) A Hvt. 45. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A honvédelemért felelős miniszter egyes katonai szervezetek vagy azok speciális feladatokat ellátó szervezeti 
egységei esetében, a katonai szervezetek alapító okiratában meghatározottak szerint
a) a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésére,
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b) a költségvetési szerv döntésének megsemmisítésére, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasításra,
c) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyására,
d) egyedi utasítás kiadására feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, és
e) jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezésre
az általa vezetett minisztérium állami vezetőjét jelöli ki.”

 (3)  A Hvt. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti megsemmisítés vagy megváltoztatás a  honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium hivatalos lapjában való közzététel napján lép hatályba, ha az intézkedést a Honvéd Vezérkar 
főnöke, Magyar Honvédség parancsnoka vagy a  Honvéd Vezérkarhoz, a  Magyar Honvédség Parancsnokságához 
tartozó elöljáró adta ki. Egyéb intézkedés esetén a  hatálybalépés időpontja az  intézkedés kiadója részére 
való kézbesítés napja. Különösen fontos érdekből, ha ez  a  jogbiztonságot nem sérti, a  megsemmisítés vagy 
megváltoztatás hatálybalépésének időpontja ettől eltérően is meghatározható.”

35. § (1) A Hvt. 46. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban honvédelmi államtitkár működik. 
A  honvédelmi államtitkárnak katonai szolgálati viszonyban töltött legalább 20 év tényleges szolgálati idővel 
rendelkező – az egyéb törvényi feltételeknek megfelelő – személy nevezhető ki.”

 (2) A Hvt. 46. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  honvédelmi államtitkár és a  közigazgatási államtitkár kormányrendeletben meghatározottak szerint 
irányítják a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítését, végrehajtásuk tervezését, 
szervezését. A honvédelmi államtitkár és a közigazgatási államtitkár feladataik ellátása során együttműködnek.
(4) A  Magyar Honvédség Parancsnoksága a  Honvédség felső szintű tervező-szervező és katonai tevékenységének 
vezető szerve.
(5) A  Magyar Honvédség parancsnoka betölti a  Honvéd Vezérkar főnöki beosztást is. Vezeti a  Magyar Honvédség 
Parancsnokságát, irányítja – a  45.  § (1a)  bekezdés hatálya alá tartozó honvédségi szervezetek kivételével – 
a honvédségi szervezeteket. A Magyar Honvédség parancsnoka a honvédségi szervezetek tekintetében hatáskörét 
részben átruházhatja. Kormányrendelet, valamint a  honvédelemért felelős miniszter által megállapított hatáskör 
gyakorlásának keretei között felelős a hadrafoghatóságért, a Honvédség magas fokú fegyelméért, kiképzéséért és 
felkészítéséért.”

36. §  A Hvt. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52.  § (1) Intézkedésben állapíthatók meg a  honvédelmi szervezet vezetéséhez kapcsolódó feladatok, valamint 
egyes rendszeresen ismétlődő tevékenységek végrehajtásának eljárási szabályai, ideértve a honvédelmi szervezetek 
működési rendjének és a személyi állomány mindennapi tevékenységének általános rendezést igénylő kérdéseit is. 
Intézkedés kiadására – vezetési jogkörének és hatáskörének megfelelően – a szolgálati elöljáró és a hivatali felettes 
jogosult.
(2) Szakutasításban állapíthatók meg a honvédségi szervezetek szakmai feladatai ellátásának alapvető végrehajtási 
szabályai. Szakutasítás kiadására – szakmai irányítási jogkörének és hatáskörének megfelelően – a szakmai elöljáró 
és a szakmai felettes jogosult.
(3) Belső rendelkezés kiadására a  jogosult távolléte vagy akadályoztatása esetén – ha a  jogosult eltérően nem 
rendelkezik – a  helyettese adhat ki belső rendelkezést. A  belső rendelkezés nem lehet jogszabállyal vagy közjogi 
szervezetszabályozó eszközzel ellentétes.
(4) Azt a  belső rendelkezést, amely a  honvédségi szervezetek személyi állományának egészét érinti, vagy 
meghatározott feltétel bekövetkezése esetén érintheti – a  minősített adatot tartalmazó kivételével – 
a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. A  minősített 
adatot tartalmazó belső rendelkezés számát és címét kell közölni a hivatalos lapban.
(5) A  hivatalos lapban közzétett vagy a  közölt belső rendelkezés jogszabálysértés miatti megsemmisítése esetén 
a megsemmisítést is közölni kell a hivatalos lapban.
(6) A hivatalos lapban a Magyar Honvédség parancsnokának intézkedése szerint a szövetséges fegyveres erők közös 
parancsnokságai által kiadott parancsok és intézkedések is közzétehetők.”
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37. §  A Hvt. 53. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  ország fegyveres védelmének és a  szövetségi szintű védelem tervezéséhez és felülvizsgálatához, valamint 
a  Honvédség műveleteinek tervezéséhez, irányításához és vezetéséhez szükséges döntések meghozatalának 
támogatása érdekében a  Honvédség és a  KNBSZ felderítő rendszert működtet. A  felderítő rendszer útján 
a Honvédség és a KNBSZ információkat gyűjt a műveleti terület valamennyi összetevőjéről, valamint a honvédelmi 
feladatok tervezését és végrehajtását meghatározó körülményekről, jelenségekről. E  körben a  Honvédség és 
a KNBSZ törvényben meghatározottak szerint biometrikus adatokat is gyűjthet és kezelhet.”

38. §  A Hvt. 54/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  katonai rendészet rendeltetése a  katonai rend és fegyelem fenntartása, valamint a  honvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szerv és 
a Honvédség tevékenységének rendészeti biztosítása, továbbá az e törvényben meghatározott rendészeti feladatok 
ellátása.”

39. §  A Hvt. 54/A. § (2) bekezdés f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A katonai rendészet feladata)
„f ) a Honvédség – Magyar Honvédség parancsnoka által meghatározott – rendezvényeinek rendészeti biztosítása; 
a rendezvényről a rendőrséggel előzetesen egyeztetni kell, ha az a honvédelmi szervezetek által használt objektum 
területén kívül kerül megrendezésre,
g) a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium állami vezetőinek, a  Magyar Honvédség 
parancsnoka és helyettesei, valamint kijelölt vendégeik személyi kísérése,”

40. §  A Hvt. 54/B. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A katonai rendész jogosult a Honvédség személyi állományába nem tartozó, szabálysértés elkövetésén tetten 
ért személyt felszólítani a  szabálysértés abbahagyására. A  felszólítás sikertelensége esetén haladéktalanul értesíti 
a legközelebbi rendőri szervet, annak kiérkezéséig a tettenért elkövetőt visszatarthatja.
(4) A katonai rendész az (1) bekezdés a), e) és f ) pontja szerinti esetekben a Honvédség személyi állományába nem 
tartozó személyekkel szemben is jogosult intézkedéseket foganatosítani.
(5) A  katonai rendész a  katona által elkövetett vagy a  katona sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén 
a nyomozó hatóság kiérkezéséig a helyszínt biztosítja, a katonát és a Honvédség személyi állományába nem tartozó 
tetten ért elkövetőt a helyszínen visszatartja.”

41. §  A Hvt. 54/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54/C.  § (1) A  katonai rendész feladatait önállóan vagy a  rendőrséggel, illetve a  KNBSZ kijelölt állományával, 
a  katonai ügyésszel vagy a  legfőbb ügyész által katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyésszel együttműködésben 
teljesíti.
(2) A  katonai rendészet erőit a  KNBSZ főigazgatójának kezdeményezésére a  Magyar Honvédség parancsnoka 
kirendelheti az 54/A. § (2) bekezdés d), e), f ), és g) pontjai szerinti feladatok ellátására, amennyiben a KNBSZ által 
ellátott nemzetbiztonsági védelem alá eső személyek biztonságának szavatolása érdekében ez szükséges. A KNBSZ 
főigazgatójának kezdeményezésére történt kirendelés esetén a  katonai rendészet a  feladatait a  KNBSZ kijelölt 
állományával együttműködve látja el.”

42. §  A Hvt. 55. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti műveletet folytató többnemzeti katonai szervezet vagy a  Honvédséggel 
együttműködő szövetséges fegyveres erő műveleti utasítása, harctevékenységi előírásokat tartalmazó 
dokumentuma és az ezek alapján kiadott parancsok szerint harctevékenységet kell végezni, a  fegyverhasználat és 
más kényszerítő eszközök alkalmazása során ezen dokumentumoknak a  hazai jogszabályokban nem szabályozott 
előírásait is érvényesíteni kell.
(5) A  fegyverhasználatot a  harceszköz használatára vonatkozó szabályzatok szerint, az  ellenállás leküzdéséhez 
szükséges és arányos erőt alkalmazva kell végezni.”

43. § (1) A Hvt. 56. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  katona a  36.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása során is viselheti rendszeresített 
egyéni lőfegyverét, azonban azt csak jogos védelem vagy végszükség esetén használhatja.”
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 (2)  A Hvt. 56. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A fegyveres szolgálatot teljesítő katona – ha más kényszerítő eszközt nem alkalmazhat, vagy az  nem vezetett 
eredményre, és a szolgálati feladatának teljesítéséhez feltétlenül szükséges – a jogos védelem és a végszükség esetén kívül 
is jogosult és köteles fegyvert használni:)
„d) katonai futárszolgálati feladatok ellátása során, a maga vagy társa elleni, illetve a rábízott küldemény biztonságát 
veszélyeztető támadás elhárítására.”

44. § (1) A Hvt. 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fegyverhasználatot – kivéve, ha a műveletek jellege nem teszi lehetővé – meg kell előznie:
a) felszólításnak cselekvésre vagy a kifogásolt jogellenes magatartás abbahagyására,
b) más személy segítségül hívásának,
c) lehetőség szerint más kényszerítő eszköz alkalmazásának,
d) figyelmeztetésnek, hogy fegyverhasználat következik és
e) figyelmeztető lövésnek.”

 (2) A Hvt. 58. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nincs helye fegyverhasználatnak:)
„g) amikor a  katona a  Honvédség feladatait fegyverhasználati jog nélkül hajtja végre, kivéve a  jogos védelem és 
végszükség esetét.”

45. § (1) A Hvt. 38. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. Az egyéb intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazása”

 (2) A Hvt. 38. alcíme a következő 58/A. §-sal egészül ki:
„58/A.  § A  katonai rendész feladata ellátása során igazoltathatja azt a  honvédelmi szervezetek által használt 
objektum területén vagy annak közvetlen környezetében tartózkodó – a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá nem tartozó – személyt, 
akinek a  személyazonosságát a  Honvédség rendeltetésszerű tevékenységének rendészeti biztosítása érdekében, 
az  ott tartózkodása jogszerűségének tisztázása céljából kell megállapítani. A  katonai rendész – ha lehetséges – 
az igazoltatás során együttműködik a rendőrséggel.”

46. §  A Hvt. 59. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában a lőfegyveren kívüli kényszerítő eszközök a következők:)
„d) gumibot, tonfa,”

47. §  A Hvt. 61/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Műveleti területen végzett katonai tevékenység során a  katona, amennyiben azt a  műveletet folytató 
többnemzeti katonai szervezet vagy a Honvédséggel együttműködő szövetséges fegyveres erő műveleti utasítása, 
harctevékenységi előírásokat tartalmazó dokumentuma megengedi, az  abban foglaltak szerint, a  nemzetközi 
jog normáival összhangban testi sérülés okozására alkalmas kényszerítő eszközt is használhat, azonban annak 
használata nem irányulhat az emberi élet kioltására.”

48. §  A Hvt. 61/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Akinek a  Honvédség állományába tartozó személy VIII. fejezet szerinti intézkedése, annak elmulasztása vagy 
kényszerítő eszköz alkalmazása alapvető jogát sértette, illetve jogát vagy jogos érdekét érintette, panasszal 
fordulhat a Magyar Honvédség parancsnokához.”

49. § (1) A Hvt. 62. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  NATO műveleti alárendeltségében levő magyar vagy a  szövetséges légvédelmi készenléti erői magyar 
légtérben történő figyelmeztető vagy megsemmisítő tüze kiváltására vonatkozó parancs végrehajtására csak 
a Honvédség légierő ügyeletes parancsnokának megerősítésével kerülhet sor.
(6) A  magyar vagy külföldi légtérben nemzeti alárendeltségű magyar légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó 
erők figyelmeztető vagy megsemmisítő tüze kiváltására vonatkozó parancsot a  Honvédség légierő ügyeletes 
parancsnoka adhat.”
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 (2)  A Hvt. 62. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  magyar légtérben nemzeti alárendeltségű szövetséges légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó erők 
figyelmeztető vagy megsemmisítő tüze kiváltására vonatkozó parancsot a  Honvédség légierő ügyeletes 
parancsnoka adhat, vagy a  parancs végrehajtására csak a  Honvédség légierő ügyeletes parancsnokának 
megerősítésével kerülhet sor.”

50. §  A Hvt. 70. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Korlátozni lehet a  lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását (a továbbiakban: kijárási 
tilalom). A kijárási tilalmat és annak időtartamát a rádió, a televízió, a kormányzati internetes oldalak, a sajtótermék 
és hirdetmény útján, valamint a helyben szokásos módon a lakosság tudomására kell hozni.”

51. §  A Hvt. 75. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  rögtönbíráskodás bevezetését a  sajtótermékben, kormányzati internetes oldalon, rádióban, televízióban és 
egyéb, helyben szokásos módon közzé kell tenni.”

52. §  A Hvt. 79. §-a következő r) ponttal egészül ki:
[A Kormány az Alaptörvény 51. cikk (3) bekezdésének alkalmazása körében elrendelheti]
„r) honvédelmi, rendvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből az  internetes tartalmak, csatornák, tartományok 
elérésének korlátozását, illetve megtiltását.”

53. §  A Hvt. X. fejezete a következő 47/C–47/E. alcímmel egészül ki:
„47/C. Kártérítésre kötelezés mellőzése
79/C.  § A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) alapján 
a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének és nyilvántartásának 
szabályairól, az  e  gépjárművek által okozott károk megtérítését és rendezését végző szervek kijelöléséről, 
működéséről, valamint a  mentesített gépjárművek igazolóeszközzel történő ellátásáról szóló HM rendelet szerint 
mentesített gépjárművel harmadik személynek, valamint a mentesített gépjárműben okozott kár esetén a gépjármű 
vezetőjétől kizárólag a  Gfbt. 34.  § (1)  bekezdés a), c), d), f ) és g)  pontja szerinti esetben követelheti a  munkáltató 
a kifizetett kártérítési összeg és a mentesített gépjárműben okozott kár megtérítését.

47/D. A honvédelmi szervezetek jogi képviselete
79/D.  § A  honvédelemért felelős miniszter a  honvédelmi szervezetek bíróság, közjegyző, ügyészség, nyomozó 
hatóság vagy más hatóság előtti képviseletének ellátására a  jogszabály szerint arra jogosult személynek általános 
vagy eseti meghatalmazást adhat.

47/E. A Honvédség zártcélú hírközlő hálózata
79/E.  § (1) A  Honvédség irányítási és vezetési feladatai érdekében állandó és tábori telepítésű zártcélú hírközlő 
hálózatot üzemeltet.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti zártcélú hírközlő hálózat működtetéséről és fejlesztéséről a  Magyar Honvédség 
parancsnoka (a Honvéd Vezérkar főnöke) gondoskodik.”

54. §  A Hvt. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„80. § E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában
1. alkalmazás: a  fegyveres erő rendeltetésszerű, a  fegyveres konfliktusok jogának hatálya alá tartozó 
harctevékenysége,
2. állomásozás: az  átvonuláshoz szükséges időt, illetve a  gyakorlat és hozzá kapcsolódó államhatár-átlépés 
időtartamát meghaladó, a  Honvédség esetében tartós külföldi, külföldi fegyveres erők esetében tartós 
magyarországi, elsősorban a  katonai jelenlétre irányuló tervezett jelenlét, amelynek fő célja, hogy konkrét 
művelet, gyakorlat vagy más tevékenység nélkül is folyamatos jelenlétet biztosítson. Állomásozásnak tekintendő 
a  fegyveres erők olyan rendszeresen ismétlődő tevékenységéből eredő, nem feltétlenül ugyanazon alakulatok 
elsősorban a katonai jelenlétre irányuló tartós jelenléte is, mellyel a Honvédség külföldi vagy külföldi fegyveres erő 
magyarországi jelenléte állandónak vagy folyamatosnak tekintendő,
3. befogadó nemzeti támogatás: Magyarország, a honvédelmi szerv és a honvédelemben közreműködő szervek által 
békeidőszakban, rendkívüli állapotban, szükségállapotban, megelőző védelmi helyzetben, terrorveszélyhelyzetben, 
valamint váratlan támadás esetén a  szövetséges fegyveres erőknek vagy más külföldi fegyveres erőknek 
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Magyarország területén tartózkodásuk vagy azon történő átvonulásuk során nyújtott, egyoldalúan vállalt vagy 
nemzetközi szerződéseken és azok végrehajtási megállapodásain alapuló polgári és katonai támogatás,
4. békefenntartás: a  Honvédség nem alkalmazás körébe tartozó, a  szemben álló felek hozzájárulásával történő 
tevékenysége, amelynek célja a  felek megállapodása végrehajtásának elősegítése, valamint közreműködés 
a lakosság biztonságos életfeltételeinek helyreállításában,
5. felhasználás: a  Honvédség részvétele az  erőszakos cselekmények és a  kibertérből érkező, valamint egyéb 
elektronikai támadások és fenyegetések elhárításában szükségállapot és terrorveszélyhelyzet idején, valamint 
a  terrorveszélyhelyzet kihirdetésének kezdeményezését követően az  Országgyűlés terrorveszélyhelyzet 
kihirdetésére vonatkozó döntéséig terjedő időszakban,
6. gazdaságmozgósítás: a  Kormány által elrendelhető intézkedések rendszere, a  nemzetgazdasági erőforrásoknak 
a  különleges jogrendi időszak, az  országvédelmi feladatok hatékony kezelése érdekében történő szabályozott 
igénybevétele,
7. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet,
8. határátlépéssel járó csapatmozgás: a  honvédségi szervezeteknek az  államhatár átlépésével járó olyan külföldi 
tevékenysége vagy tartózkodása, külföldi fegyveres erő esetén az  államhatár átlépésével járó magyarországi 
tevékenysége vagy tartózkodása, vagy Magyarországon történő átutazása, amely a  csapatmozgásban részt vevő 
katonai erő tevékenységének céljára, időtartamára, természetére vagy létszámára, eszközeire, felszerelésére, 
fegyverzetére tekintettel közjogi engedélyezést igényel,
9. Honvédség fegyverzete: a Honvédségnél rendszeresített valamennyi lőfegyver és minden olyan egyéb harceszköz 
– tekintet nélkül műszaki jellemzőire és alkalmazási módjára –, amely alkalmas a  szemben álló erők és eszközök 
leküzdésére, ide nem értve a kibertérben végrehajtott műveletekhez szükséges technikai eszközöket és eljárásokat,
10. honvédelem helyi igazgatási szerve: a helyi védelmi bizottság,
11. honvédelem területi igazgatási szerve: a megyei, fővárosi védelmi bizottság, valamint a katonai igazgatás területi 
szerve,
12. honvédelmi igazgatás: a  védelmi igazgatás részét képező feladat- és szervezetrendszer, amelynek keretében 
az  ország védelmére létrehozott, valamint e  feladatra kijelölt közigazgatási szervek, továbbá a  honvédelemben 
közreműködő más szervek ellátják az  1.  § (3)  bekezdésében meghatározottak honvédelemre való felkészítésével, 
az országvédelemmel és a honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
13. honvédelmi szervezet: a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a  honvédelemért felelős 
miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet, a Honvédség, valamint a KNBSZ,
14. honvédségi szervezet: a  Magyar Honvédség Parancsnoksága, valamint alárendeltségébe tartozó katonai 
szervezetek,
15. honvéd: rendfokozatára tekintet nélkül a Honvédség tényleges állományú tagja,
16. honvédelmi érdek: Magyarország biztonságát, katonai védelmi képességét meghatározó módon befolyásoló 
körülmények összessége, ideértve különösen a törvényes rend védelméhez, a függetlenség elleni támadó szándékú 
törekvések, a szuverenitást és területi integritást sértő vagy veszélyeztető törekvések elhárításához, a szövetségesi 
kötelezettségek teljesítéséhez, a  szövetségi és honi védelmi infrastruktúra működésének, fejlesztésének 
biztosításához fűződő érdekeket,
17. humanitárius művelet: a  fogadó ország beleegyezésével vagy erre jogosult nemzetközi szervezet 
felhatalmazásával a  Honvédség érdemi közreműködésével folytatott segítő tevékenység, amely a  fegyveres 
konfliktus, a  természeti vagy civilizációs katasztrófa által okozott olyan helyzet elhárítására és következményeinek 
csökkentésére irányul, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit, alapvető ellátását, a  természeti 
környezetet súlyos mértékben veszélyezteti, károsítja,
18. igénybevevő: a  18.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott honvédelemben közreműködő szervek és 
a honvédségi szervezet,
19. külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenység: a  Honvédség részvétele a  szemben álló 
felek fegyveres összeütközése miatt veszélyeztetett területen, a  polgári lakosok élete, testi épsége, egészsége, 
az életfenntartáshoz szükséges alapvető javak biztosítása érdekében,
20. katonai igazgatás: a  közigazgatási szervek jogilag szabályozott és a  honvédelmi igazgatás részét képező 
olyan tevékenysége, amely a  haza fegyveres védelme feltételeinek megteremtése és megvalósítása érdekében 
a  jogalanyok honvédelmi kötelezettségeinek és önként vállalt honvédelmi feladatainak tervezésére, valamint 
a kötelezettségek és a vállalt feladatok végrehajtására irányul,
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21. meghagyás: munkakörhöz kapcsolódóan és névre szólóan végrehajtott eljárás, amely során jogszabály vagy 
hatósági határozat alapján meghagyásba bevont szerv által kijelölt személyek a meghagyási névjegyzékbe kerülnek, 
és akiket ez alapján behívásra ideiglenesen nem tervezhető kategóriába sorolnak,
22. műveleti terület: a  műveleti tervben meghatározott és kijelölt földrajzi terület és a  felette levő légtér, továbbá 
a kibertér,
23. NATO Biztonsági Beruházási Programja: azon katonai célú beruházások, fejlesztések összessége, amelyeket 
a  NATO védelmi képességének megőrzése vagy fokozása érdekében tervez és – a  jogszabályban meghatározott 
bírságok kivételével – közterhektől mentesen valósít meg,
24. NATO Válságreagálási Rendszer: a  NATO szervezetének döntéshozatali és végrehajtási rendszere, amelyet 
a  NATO a  különböző válságkezelési és – szükség esetén – kollektív védelmi, valamint terrorizmus elleni feladatok 
előkészítése érdekében alkalmaz,
25. NATO Állandó Védelmi Tervek: az  Észak-atlanti Tanács által előzetesen jóváhagyott műveleti tervek, melyek 
végrehajtásáról a tagállamok a gyorsított döntéshozatali eljárásrend alapján hoznak döntést,
26. ország területéről induló külföldi alkalmazás: külföldi fegyveres erők olyan alkalmazása, amelynek indítása 
az  ország területéről befogadó nemzeti támogatás mellett, nem az  átvonulás technikai részcselekményeként 
történik,
27. potenciális hadköteles: a békeidőszakban nyilvántartott, hadkötelezettség alá tartozó tartalékos, aki nem tartozik 
az önkéntes tartalékos, a honvédelmi alkalmazott és a kiképzett tartalékos állományba,
28. polgári felkészültség: a  honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi feladatai ellátása körében 
végrehajtott, külön meghatározott követelmények teljesítése érdekében végzett tevékenysége, melynek célja 
a  kormányzat folyamatos működésének biztosítása, és a  katonai műveletek polgári képességekkel történő 
támogatása békeidőszakban, különleges jogrend idején, valamint a  válságkezelés katonai feladatai végrehajtása 
időszakában,
29. szövetséges fegyveres erők: a kölcsönös katonai segítségnyújtás kötelezettségét tartalmazó hatályos nemzetközi 
szerződés vagy az  Európai Unió szerződései szerint a  Magyarországgal szövetséges államok fegyveres erői, 
valamint az  e  nemzetközi szerződések alapján, az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az  Európai Unió által vagy 
jóváhagyásával létrehozott közös katonai szervezetek,
30. szövetségi légtér: több szövetséges állam légterét békében is átfedő, védelmi célú, légtér-szuverenitási felségjog-
érvényesítési terület,
31. védelemgazdaság központi tervező szerve: a Kormány által kijelölt szerv,
32. védelmi igazgatás: a  közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer, amely a  Kormány 
–  a  honvédelemért felelős miniszter útján gyakorolt – irányítása mellett a  Magyarországot veszélyeztető 
fenyegetésekkel és támadásokkal szemben az  állam feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint egyes 
védelmi feladatok ellátásra kijelölt közigazgatási szervek által végzett tervező, végrehajtó, rendelkező tevékenység.”

55. § (1) A Hvt. 81. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a  honvédelemért felelős miniszternek a  honvédelem ágazati irányításával, valamint a  Honvédség irányításával 
kapcsolatos feladatait,
b) a  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer rendeltetését, feladatait, 
eljárási rendjét, a közreműködők kötelezettségeit, továbbá a NATO Állandó Védelmi Terveivel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásának rendjét, és az ezekkel összefüggő gyorsított nemzeti döntéshozatali eljárást.”

 (2) A Hvt. 81. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„h) befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatait,”

 (3) A Hvt. 81. § (1) bekezdése a következő t)–z) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„t) a védelemgazdasági tervezés központi adatfeldolgozó szervét és feladatait,
u) a meghagyással kapcsolatos eljárásnak és a meghagyásba bevont szervek besorolásának a szabályait,
v) a 22/B. § (1) bekezdése szerinti gazdasági társaságot, az ott meghatározott ellátási kötelezettség körébe tartozó 
termékeket és szolgáltatásokat, valamint ezeknek a hon- és rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami 
fegyveres szervek részére való átadásának-átvételének és azok ellentételezésének rendjét,
w) a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításának, kijelölésének és védelmének szabályait,
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x) a polgári felkészültség követelményeit,
y) a honvédelmi veszélyhelyzet kihirdetését és meghosszabbítását,
z) a közérdekű használati jog gyakorlására jogosultak körét, továbbá az ezzel összefüggő kártalanítás és kártalanítási 
eljárás szabályait.”

 (4) A Hvt. 81. § (2) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„e) honvédelmi szervezetek jogi képviseletének és jogi képviselete felügyeletének rendjét,
f ) a  honvédségi munkavállalók munkabérének folyósítását, jutalmazását, a  honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumi kormánytisztviselőknek, kormányzati ügykezelőknek, a  honvédségi munkavállalóknak 
és közeli hozzátartozóiknak nyújtható juttatások, költségtérítések rendszerét és feltételeit, továbbá a  nyújtott 
üdültetés, pihentetés, szociális és a  kegyeleti gondoskodás, az  étkezési, valamint a  lakhatási támogatások és 
költségtérítések körét, a  jogosultság feltételeit és rendjét, továbbá az  ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő 
és a  külföldi képzésben részt vevő honvédségi munkavállalók, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumi kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható juttatások, költségtérítések 
megállapításának, kifizetésének és elszámolásának rendjét,”

 (5) A Hvt. 81. § (2) bekezdése a következő t) és u) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„t) a  Honvédségnél rendszeresített egyéni lőfegyverek szolgálati feladatellátással összefüggő tárolásának és 
viselésének szabályait,
u) a honvédelmi szervezetek működésére szolgáló területekre történő beléptetés eljárási szabályait.”

56. § (1) A Hvt. 81. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben)
„a) határozzák meg ágazatuk honvédelmi, valamint a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatait,”

 (2) A Hvt. 81. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben)
„d) jelöljék ki ágazatukban az irányítási, felügyeleti vagy tulajdonosi, résztulajdonosi jogkörük gyakorlásában érintett 
szervezetek közül a  meghagyásba bevonható szerveket, valamint határozzák meg meghagyással kapcsolatos 
feladataikat.”

 (3) A Hvt. 81. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy a  honvédelemért felelős 
miniszterrel egyetértésben a  fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokkal 
összefüggő felkészítésre, végrehajtásra, valamint készletképzésre vonatkozó részletes követelményeket rendeletben 
állapítsa meg.”

57. §  A Hvt. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„83. § E törvény
a) I–V. Fejezete – a III/A. és III/B. Fejezetek, valamint a 38. § (7) és (8) bekezdése kivételével –, VII–IX. Fejezete a 46/A. § 
kivételével, 48. alcíme, 49. alcíme, 52. alcíme és 1.  melléklete az  Alaptörvény T)  cikk (1)  bekezdése, XXXI.  cikk 
(3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése,
b) 42/A. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.”

58. § (1) A Hvt. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Hvt. a 2 melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
 (3) A Hvt. a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
 (4) A Hvt. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
 (5) A Hvt. az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
 (6) A Hvt. a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
 (7) A Hvt. a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
 (8) A Hvt. a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
 (9) A Hvt. a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
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59. §  A Hvt.
a) 5. § (1) bekezdésében, 37. § (3) bekezdésében, 63. § (2) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész 

helyébe a „Magyar Honvédség parancsnoka” szöveg,
b) 18. § (1) bekezdés c) pontjában a „Honvédséget” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezeteket” szöveg,
c) 19.  § (3)  bekezdésében a  „Honvéd Vezérkar főnökének” szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség 

parancsnokának” szöveg,
d) 20.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „Honvéd Vezérkar főnökét” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség 

parancsnokát” szöveg,
e) 21. § (2) bekezdés c) pontjában a „hadműveleti” szövegrész helyébe a „műveleti” szöveg,
f ) 37.  § (4)  bekezdésében a  „honvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség 

parancsnoka” szöveg,
g) 38. § (2) bekezdésében a „háborús” szövegrész helyébe a „békétől eltérő” szöveg,
h) 38.  § (7)  bekezdésében a  „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség 

parancsnokának javaslata alapján a honvédelemért felelős miniszter” szöveg,
i) 40/A. §-ában a „közalkalmazottal” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottal, közalkalmazottal” szöveg,
j) 45. § (2) bekezdés c) pontjában a „belső rendelkezéseket” szövegrész helyébe a „intézkedést és szakutasítást 

(a továbbiakban együtt: belső rendelkezés)” szöveg,
k) 45.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „jogerős ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet” szövegrész helyébe 

a „jogerős ügydöntő határozat megállapította, vagy ilyen határozat” szöveg,
l) 47.  § (2)  bekezdésében az  „a Honvédség irányításának és felső szintű vezetésének rendjéről szóló 

kormányrendeletnek megfelelően a  honvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a Magyar 
Honvédség parancsnoka” szöveg,

m) 55. § (2) bekezdésében a „harckiképzés” szövegrész helyébe a „kiképzés” szöveg,
n) 61. § (3) bekezdésében a „katonai ügyészt” szövegrész helyébe a „katonai ügyészt vagy a legfőbb ügyész által 

katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyészt” szöveg,
o) 62. § (1) és (3) bekezdésében a „nemzeti” szövegrész helyébe a „magyar” szöveg,
p) 65.  § (2)  bekezdésének nyitó szövegében a „tényleges katonai” szövegrész helyébe a „tényleges katonai, 

honvédelmi alkalmazotti” szöveg,
q) 81.  § (2a)  bekezdés b)  pontjában a „közalkalmazottak” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazottak, 

közalkalmazottak,” szöveg
lép.

60. §  Hatályát veszti a Hvt.
a) 7. § (1) bekezdés c) pontjában az „előzetes” szövegrész,
b) 19. § (4) bekezdése,
c) 21. § (1) bekezdés a) pontjában és 22. § (2) bekezdésében az „és vezetésével” szövegrész,
d) 21. § (2) bekezdés b) pontja,
e) 22. § (1) bekezdésében, 46 § (1) bekezdésében az „és vezetéséért” szövegrész,
f ) 40/B. §-a,
g) 43. § (6) bekezdésében az „irányítása és” szövegrész,
h) 46. § (2), (6), (7) és (8) bekezdése,
i) 49. § (2) bekezdése,
j) 54/B. § (1) bekezdés d) pontjában az „elkövetésének” szövegrész,
k) 63. § (7) bekezdésében a „szolgálati” szövegrész.

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

61. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2.  § 12b.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„12b. honvédségi ösztöndíjas hallgató: az  állomány tagjának, honvéd tisztjelöltnek és honvéd altiszt-jelöltnek nem 
minősülő személy,
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a) aki:
aa) felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan 
képzésében tanulmányokat folytat, vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében az Országos 
Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképesítések közül honvédelmi szervezetnél rendszeresített 
katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést szerez meg, vagy
ab) iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában szakképzés keretében az  Országos 
Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképesítések közül honvédelmi szervezetnél rendszeresített 
katonai beosztások betöltéséhez szükséges és az adott ösztöndíjprogram szerinti hiányszakmára képesítést szerez, 
és
b) akinek tanulmányait a  miniszter által alapított ösztöndíj elnyerését követően a  honvédelmi szervezet 
ösztöndíjszerződés alapján támogatja, és ezért ösztöndíjszerződésben vállalja, hogy tanulmányait meghatározott 
időn belül befejezi, valamint ezt követően az  ösztöndíjszerződésben meghatározottak szerint szolgálati viszonyt 
létesít, és azt meghatározott ideig fenntartja,”

62. §  A Hjt. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  miniszter által gyakorolt kiemelt munkáltatói jogköröket a  2.  melléklet határozza meg. A  további 
munkáltatói jogköröket, a munkáltatói részjogköröket, azok gyakorlóját, és gyakorlásuk rendjét miniszteri rendelet 
határozza meg azzal, hogy a  munkáltatói jogkörök az  állománycsoport, a  rendfokozati csoport, a  rendfokozat, 
a szolgálati viszony jellege, a szolgálati hely és a szolgálatteljesítés helye szerint differenciáltan meghatározhatók.
(2) A  miniszter magához vonhatja a  Magyar Honvédség parancsnoka, a  KNBSZ főigazgatója, az  állományilletékes 
parancsnok, az elöljáró parancsnok, a központi személyügyi szerv vezetője munkáltatói jogköreit.
(3) A  Magyar Honvédség parancsnoka magához vonhatja az  állományilletékes parancsnok, az  elöljáró 
parancsnok és a  központi személyügyi szerv vezetője munkáltatói jogköreit. A  Magyar Honvédség parancsnoka 
a KNBSZ főigazgatója állományilletékes jogköreit nem vonhatja el.
(4) Az  állományilletékes parancsnok magához vonhatja az  állományilletékes személyügyi szerv vezetőjének 
munkáltatói jogköreit.
(5) A  központi személyügyi szerv vezetője magához vonhatja az  állományilletékes parancsnok és 
az  állományilletékes személyügyi szerv vezetőjének jogköreit. E  rendelkezés nem alkalmazható a  Magyar 
Honvédség parancsnoka és a  KNBSZ főigazgatója állományilletékes jogköreire, valamint a  KNBSZ személyügyi 
szerv vezetőjének munkáltatói jogköreire, valamint a  miniszteri rendeletben meghatározott egyéb munkáltatói 
jogkörökre.”

63. §  A Hjt. 7. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az irat formájú munkáltatói döntést a kiállítás alapjául szolgáló ok feltüntetésén túl egyéb indokolással ellátni 
nem kell.”

64. §  A Hjt. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jognyilatkozatot a  címzettel közölni kell. Jogi képviselővel eljáró címzett esetén a  jognyilatkozatot a  jogi 
képviselővel kell közölni.”

65. §  A Hjt. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  miniszter közjogi szervezetszabályozó eszközben megtilthatja vagy korlátozhatja az  állomány tagjának 
az internetes közösségi portálokon, illetve képmegosztó felületeken való megjelenését, amennyiben az biztonsági 
érdeket sérthet, vagy a Honvédség társadalmi megítélését ronthatja.”

66. § (1) A Hjt. 31. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem létesíthető katonai szolgálati viszony azzal,)
„g) aki két évnél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény gyanúja miatt büntetőeljárás – ide 
nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll,”

 (2) A Hjt. 31. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Nem létesíthető katonai szolgálati viszony azzal,)
„h) akivel szemben a jogviszony létesítésekor jogviszony-megszűnési ok áll fenn.”
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67. § (1) A Hjt. 32. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hivatásos szolgálati viszony létesíthető)
„d) a  miniszteri rendeletben meghatározottak szerint szerződéses szolgálati viszonnyal, önkéntes tartalékos 
szolgálati viszonnyal, honvédelmi szervezettel fennálló kormányzati szolgálati jogviszonnyal, közalkalmazotti 
jogviszonnyal, honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyal vagy munkaviszonnyal rendelkező személlyel,”

 (2) A Hjt. 32. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Szerződéses állomány tagjának hivatásos állományba vétele során a 31. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.”

68. §  A Hjt. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdéstől eltérő rendfokozatot a  Magyar Honvédség parancsnoka engedélyezhet, ha a  magasabb 
rendfokozattal történő állományba vételhez szolgálati érdek fűződik.”

69. §  A Hjt. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és a (2) bekezdésen túl a szolgálati viszony módosításának minősül különösen a kirendelés, a szerződés 
módosítása, a  megbízás, a  szolgálati viszony szünetelése, a  maximális várakozási idő meghosszabbítása és 
az illetmény nélküli szabadság biztosítása.”

70. §  A Hjt. 48. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget a Tny. tv. 62. §-ában foglaltak szerint emelni kell.”

71. §  A Hjt. 55. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  megbízás időtartama alatt az  állomány tagja részére a  megbízással betöltött beosztás szerinti illetmény jár. 
Ha a megbízással betöltött beosztás szerinti illetmény távolléti díjba tartozó elemeinek együttes összege kevesebb, 
mint az  eredeti beosztás szerinti illetmény távolléti díjba tartozó elemeinek együttes összege, akkor az  illetmény 
távolléti díjba tartozó elemeit az eredeti beosztás szerint kell megállapítani.”

72. §  A Hjt. 58/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58/B. § Az állomány tagját a már megszerzett lakhatási támogatás – a lakásbérlethez, lízinghez nyújtott támogatás 
és a lakásfenntartási költségekhez való hozzájárulás továbbfolyósítása kivételével – a szolgálati viszony 58–58/A. § 
szerinti szünetelésének időtartama alatt is megilleti.”

73. §  A Hjt. 34. alcíme a következő 58/C. és 58/D. §-sal egészül ki:
„58/C. § A szolgálati viszony 58/A. § szerinti szünetelésének időtartama alatt az állomány tagja – kérelmére, különös 
méltánylást érdemlő ok esetén – részt vehet a  honvédelmi szervezet által tartott egészségügyi, pszichikai, fizikai 
alkalmassági vizsgálaton, valamint a  teljesítményértékelés részét képező éves kiképzési foglalkozáson, amelynek 
során be kell tartania az egyenruha viselésére vonatkozó szabályokat.
58/D. § A szolgálati viszony 58/A. § szerinti szünetelésének időtartama alatt az állomány tagjára az elismerésekkel 
kapcsolatos szabályokat – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – alkalmazni kell.”

74. §  A Hjt. VI. Fejezete a következő 34/A. alcímmel egészül ki:
„34/A. Kirendelés
58/E.  § (1) Az  állomány tagja kirendeléssel teljesíthet szolgálatot a  miniszter által vezetett minisztériumban, 
a  miniszter irányítása alatt álló központi hivatalban vagy a  miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó 
szervezetnél rendszeresített szolgálati beosztásban.
(2) Kirendelés esetén a  szolgálati viszony létesítésére és megszüntetésére vonatkozó jogköröket – ide nem értve 
a  tábornokok jogviszony megszüntetését – a  Magyar Honvédség parancsnoka gyakorolja. A  további munkáltatói 
jogköröket, a  munkáltatói részjogköröket, azok gyakorlóját és gyakorlásuk rendjét miniszteri rendelet határozza 
meg.
(3) A kirendelésre egyebekben az áthelyezés és a kinevezés szabályait kell alkalmazni.”

75. § (1) A Hjt. 68/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  honvédelmi illetményalap, illetve az  alapilletmény szorzószámai átfogó, a  személyi állományt 
érintő emelésére kerül sor, vagy egy új illetményrendszer bevezetése által egy általános illetményfejlesztés 
kerül végrehajtásra a  személyi állomány vonatkozásában, miniszteri rendeletben meghatározottak szerint 
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az egészségkárosodási ellátás mértékét, valamint a 68/G. § (1) és (2) bekezdése szerinti távolléti díjat is emelni kell, 
és a számításokat ismételten el kell végezni.”

 (2) A Hjt. 68/H. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult foglalkoztatási jogviszonya a  (3)  bekezdés alapján 
a honvédelmi szervezet érdekkörében felmerült okból vagy a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre 
jogosult egészségi állapotára tekintettel szűnik meg és a  soron következő felülvizsgálat eredménye szerint 
a  komplex minősítése a  68/C.  § (1)  bekezdésében meghatározott érték feletti eredményt mutat, a  68/F.  § 
(2) bekezdése szerint kell eljárni.”

76. §  A Hjt. 68/J. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  egészségkárosodási ellátásra jogosult az  egészségkárosodási ellátásra való jogosultságáról annak 
kezdőnapját követően írásban lemondhat. Lemondás, valamint az  (1)  bekezdés i)  pontja esetén sem honvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítés, sem honvédelmi egészségkárosodási járadék nem állapítható meg.”

77. §  A Hjt. 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  visszavétel esetén az  állomány tagja rendfokozatát szolgálati beosztásának, iskolai végzettségének, 
szakképzettségének megfelelően kell megállapítani azzal, hogy a  visszavételt követő kezdő rendfokozata nem 
haladhatja meg a  korábbi hivatásos szolgálati viszonya megszűnésekor, megszüntetésekor viselt rendfokozatát. 
Ettől eltérő rendfokozatot a Magyar Honvédség parancsnoka engedélyezhet, ha a magasabb rendfokozattal történő 
visszavételhez szolgálati érdek fűződik.”

78. § (1) A Hjt. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az állomány tagja szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot. A szolgálati 
beosztásokat, az  azokhoz kapcsolódó előmeneteli rendet és a  rendszeresített rendfokozatot jogszabály állapítja 
meg. A  kezdő beosztásokat, valamint az  általános előmeneteli rendbe tartozó, jogszabályban meghatározott 
szolgálati beosztásokat kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásként kell rendszeresíteni. Ahol e  törvény 
rendszeresített rendfokozatot említ, azon a  kettős rendfokozattal rendszeresített beosztások esetén a  magasabb 
rendfokozatot kell érteni. A szolgálati beosztásokat, a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó alapvető követelményeket 
munkaköri jegyzékben, állománytáblában rögzíteni kell.”

 (2) A Hjt. 77. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állomány tagja által viselt és a szolgálati beosztáshoz rendszeresített rendfokozat eltérhet egymástól
a) a kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásokban,
b) a speciális előmeneteli rendű beosztásokban,
c) az  általános előmeneteli rendű beosztásban a  83.  § (5)  bekezdésének alkalmazásával történő kinevezés esetén 
az előléptetésig,
d) az általános előmeneteli rendű beosztásokban a rendfokozatban történő visszavetés idejére, valamint
e) a 85. § szerinti alacsonyabb beosztásban történő szolgálatteljesítés során.”

79. § (1) A Hjt. 83. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter egy alkalommal az állomány tagját a kötelező várakozási idő letelte előtt eggyel magasabb rendfokozatba 
előléptetheti, vagy a 4/A. § szerint előterjesztést tehet a kinevezésére, ha)
„b) az  állomány tagja által viselt rendfokozat alacsonyabb, mint az  általa betöltött szolgálati beosztáshoz 
rendszeresített rendfokozat, és rendelkezik a (2) bekezdés f ) pontja szerinti feltétellel.”

 (2) A Hjt. 83. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Kötelező várakozási idő letelte előtt az  állomány tagja a  (2)  bekezdés a), c), d) és f )  pontja szerinti feltételek 
teljesülése esetén miniszteri rendeletben meghatározottak szerint nevezhető ki magasabb beosztásba.”

80. § (1) A Hjt. 84. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kötelező várakozási idő leteltét követően a magasabb beosztásba kinevezéskor az állomány előírt feltételekkel 
rendelkező tagját elő kell léptetni. Ettől eltérően a  kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásba kinevezéskor, 
valamint a  tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásba kinevezéskor a munkáltatói jogkört gyakorló dönt 
az előléptetésről vagy az első tábornoki rendfokozatba kinevezésről.
(2) Az  állomány speciális beosztást betöltő tagját – az  általa betöltött beosztásban elérhető legmagasabb 
rendfokozat eléréséig –, valamint az állomány általános előmeneteli rendű beosztást betöltő tagját, ha a beosztásba 
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a  83.  § (5)  bekezdése alkalmazásával került kinevezésre, a  meghatározott várakozási idő leteltekor, vagy azt 
követően elő kell léptetni a következő rendfokozatba, ha rendelkezik a 83. § (2) bekezdés c), d) és f ) pontja szerinti 
feltételekkel.
(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően, ha az  állomány kettős rendfokozattal rendszeresített, nem kezdő beosztást betöltő 
tagjának a  viselt rendfokozata eltér a  beosztáshoz rendszeresített rendfokozattól, a  viselt rendfokozatához 
meghatározott várakozási idő leteltekor, vagy azt követően léptethető elő vagy nevezhető ki első tábornoki 
rendfokozatba, ha rendelkezik a 83. § (2) bekezdés c), d) és f ) pontja szerinti feltételekkel.
(4) Ha az  állomány kezdő beosztást betöltő tagjának a  viselt rendfokozata eltér a  beosztáshoz rendszeresített 
rendfokozattól, a  viselt rendfokozatához meghatározott várakozási idő leteltekor elő kell léptetni, ha rendelkezik 
a  83.  § (2)  bekezdés c), d) és f )  pontja szerinti feltételekkel. Ellenkező esetben szolgálati viszonyát a  62.  § 
(2) bekezdés e) pontja szerint meg kell szüntetni.”

 (2) A Hjt. 84. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az  állomány tagja előléptetésének e  törvény szerinti feltételei fennállnak, azonban előléptetésére 
az (5) bekezdés c) pontja miatt nem került sor, és az eljárás nem végződött a büntetőjogi, a fegyelmi felelősség vagy 
a méltatlanság megállapításával, az állomány tagját a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával 
vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezésekor, illetve az  ügyészségnek vagy a  nyomozó 
hatóságnak további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalakor elő kell 
léptetni, a feltételek teljesítésének idejére visszamenőleges hatállyal.”

81. §  A Hjt. 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„85. § Az állomány alacsonyabb beosztásban lévő tagja – a 83. § (2) bekezdés a), c), d) és f ) pontja szerinti feltételek 
teljesülése esetén – legfeljebb viselt rendfokozatának megfelelő rendfokozattal rendszeresített beosztásba 
nevezhető ki.”

82. §  A Hjt. 51/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„51/A. A fokozati vizsga
85/A.  § (1) Az  állomány miniszteri rendeletben meghatározott nem vezetői beosztást betöltő tagja a  miniszteri 
rendeletben meghatározottak szerint – a  motiváció fenntartása és a  szervezeti tudás fejlesztése érdekében – 
fokozati vizsgát tehet. Állománycsoport-váltás esetén, valamint a tiszti és az altiszti állomány tagjának előmenetele 
esetén a  fokozati vizsga alapjául szolgáló időtartam – ha a  fokozati vizsga letételére lehetőség van – a magasabb 
rendfokozathoz kapcsolódóan indul, illetve kezdődik újra.
(2) A tiszti és az altiszti állomány esetében a fokozati vizsga négyszintű, legénységi állomány esetében háromszintű.
(3) A  tiszti és az  altiszti állomány esetében az  első szintű fokozati vizsgát legkorábban a  kötelező várakozási idő 
leteltének évében lehet letenni, a  következő szintű fokozati vizsgák pedig négyévente tehetőek. Az  állomány 
speciális előmeneteli rendű beosztást betöltő törzszászlós rendfokozatú tagja az  első szintű fokozati vizsgát 
legkorábban a  rendfokozatba lépés évétől számított hatodik évben teheti le. A  negyedik szintű fokozati vizsga 
letételét követően további négyévente a negyedik szintű fokozatnak megfelelő vizsga megújítható.
(4) A  legénységi állomány tagja az  első szintű fokozati vizsgát legkorábban az  állományba vételtől számított 
harmadik évben, a  következő fokozati vizsgákat pedig háromévente teheti le. A  harmadik szintű fokozati vizsga 
letételét követően további háromévente a harmadik szintű fokozatnak megfelelő vizsga megújítható.
(5) A fokozati vizsga halasztására vonatkozó részletes szabályokat miniszteri rendelet állapítja meg.
(6) A  (3) és a  (4)  bekezdés szerinti vizsga alapjául szolgáló időbe be nem számítható időtartamokat miniszteri 
rendelet határozza meg.”

83. §  A Hjt. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  várakozási időt a  rendfokozatba kinevezést vagy előléptetést tartalmazó jognyilatkozatban meghatározott 
naptól kell számítani, azzal, hogy ismételten létesített szolgálati viszony esetén a  várakozási idő számítása során 
a  rendfokozatban korábban eltöltött időt figyelmen kívül kell hagyni. A  várakozási időbe a  30 napot meghaladó 
illetmény nélküli szabadság időtartama nem számít be. A  maximális várakozási idő meghosszabbodik a  46.  § 
(1)  bekezdés b) és m)  pontja szerinti rendelkezési állomány idejével. Az  57.  § (1)  bekezdése alkalmazása esetén 
a  határozott időre szóló előléptetés, kinevezés vagy alacsonyabb rendfokozat megállapításának időtartamát 
a  vezénylést megelőzően viselt rendfokozathoz meghatározott kötelező várakozási időbe kell beleszámítani, 
és a  maximális várakozási idő meghosszabbodik a  magasabb rendfokozatba előléptetés, kinevezés vagy 
az alacsonyabb rendfokozattal történő vezénylés idejével.”
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84. §  A Hjt. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állomány tagját a  munkáltatói jogkört gyakorló mérlegelési jogkörében eljárva, írásban, miniszteri 
rendeletben meghatározott időközönként, illetve esetekben értékeli. A  teljesítményértékelés célja az  előmenetel 
objektivitásának biztosítása, az  egyéni kezdeményezésen és a  vezetői elgondoláson alapuló hatékony kiválasztási 
rendszer működtetése.”

85. §  A Hjt. 89. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  (3a)  bekezdés szerinti esetben a  feleknek meg kell állapodniuk a  tanulmányi szerződéssel kapcsolatos 
jogokról és kötelezettségekről, így különösen arról, hogy a  képzésben résztvevő a  honvédelmi szervezet által 
a  tanulmányi szerződés megszüntetéséig teljesített tanulmányi támogatásokat köteles-e megtéríteni, és ha igen, 
milyen mértékben. A  Magyar Honvédség parancsnoka a  honvédelmi szervezetnek az  állomány tagjával szemben 
fennálló, tanulmányi támogatásra vonatkozó megtérítési kötelezettségből származó követelését szolgálati érdekből 
részben vagy egészben elengedheti.”

86. §  A Hjt. 92. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  jubileumi jutalomra való jogosultság, valamint a  felmentési idő számítása szempontjából a  kormányzati 
szolgálati, az  állami szolgálati, a  közszolgálati és a  közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a  2013. június 30-ig 
közszolgálati jogviszonyban eltöltött, vagy ilyennek minősített időket, a pótszabadság mértéke szempontjából ezek 
mellett a munkaviszonyban eltöltött időt is be kell számítani.
(2b) A  végkielégítés szempontjából a  honvédelmi szervezet állományában a  katonai szolgálati viszony létesítését 
közvetlenül megelőző, nem katonai szolgálati viszonyban eltöltött időket is figyelembe kell venni.”

87. § (1) A Hjt. 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  napi szolgálatteljesítési idő – a  készenléti jellegű beosztások, a  merevszárnyú szállító légijármű 
szakszemélyzeti beosztások és a  folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztások kivételével – négy 
óránál rövidebb és – az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel – tizenkét óránál hosszabb nem lehet.

 (2)  A Hjt. 96. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  napi szolgálatteljesítési idő a  merevszárnyú szállító légijármű szakszemélyzeti állomány esetében négy 
óránál rövidebb és tizenhat óránál hosszabb nem lehet. A  merevszárnyú szállító légijármű szakszemélyzetre 
irányadó napi pihenőidőt, a napi szolgálatteljesítés befejezése és a következő napi szolgálatteljesítés megkezdése 
közötti egybefüggő pihenőidőt, valamint az  osztott napi szolgálatteljesítés esetén alkalmazandó kötelező 
pihenőidőt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kell biztosítani.”

88. § (1) A Hjt. 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkáltatói jogkört gyakorló az  állomány tagjának írásbeli kérelmére – legfeljebb a  gyermeke hároméves, 
fogyatékos gyermek esetén tizennégy éves koráig, az  állomány három vagy több gyermeket nevelő tagja esetén 
a  gyermek ötéves, fogyatékos gyermek esetén tizennyolc éves koráig – rész-szolgálatteljesítést engedélyez, ha 
az állomány tagjának szolgálati beosztása rész-szolgálatteljesítési időben is ellátható.”

 (2) A Hjt. 99. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  munkáltatói jogkört gyakorló rész-szolgálatteljesítést engedélyez, az  legkorábban a  kérelem 
engedélyezését követő hónap első napján kezdődik, és az  engedélyben meghatározott ideig, de legfeljebb 
a  gyermek hároméves, fogyatékos gyermek esetén tizennégy éves koráig – három vagy több gyermeket 
nevelő állomány tag esetén a  gyermek ötéves, fogyatékos gyermek esetén tizennyolc éves koráig – tart. 
A rész-szolgálatteljesítés tényét a munkaköri leírásban rögzíteni kell.”

89. §  A Hjt. 113. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  szolgálati viszony megszűnésekor, megszüntetésekor – ide nem értve az  59.  § 
(1) bekezdés e) pontját – és az 58/A. § (1) bekezdés szerinti szünetelésekor, továbbá a 46. § (1) bekezdés b), c) és 
t) pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezéskor meg kell váltani a szabadságot, ha a honvédelmi szervezet 
a szabadság arányos részét nem adta ki.”
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90. §  A Hjt. 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből legalább két hetet köteles 
igénybe venni. A szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy abból négy hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé 
essen.”

91. §  A Hjt. 122. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az állomány tagja nem jogosult a (4) bekezdés szerinti illetményre]
„e) a szolgálati viszony 58. § (1) bekezdése és 58/A. § (1) bekezdése szerinti szünetelése időtartamára.”

92. § (1) A Hjt. 123. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)–(4)  bekezdéstől eltérően az  állomány 46.  § (1)  bekezdés f)–s) és v)  pontja, valamint – ha az  állomány tagjának 
illetményére a  más szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályok irányadóak – b)  pontja alapján rendelkezési 
állományba tartozó tagjának alapilletményét]
„b) ha az  a)  pont aa)  alpontja alapján nem állapítható meg a  besorolás, vagy a  rendelkezési állományba 
helyezést megelőzően betöltött beosztás 2018. január 1-je előtt az  e  törvény 2017. december 31-én hatályos 
rendelkezései szerinti VII. besorolási osztályba tartozott, és nem részesült az a) pont ab) alpontja szerinti magasabb 
alapilletményben sem, akkor az  I. besorolási osztály és a  viselt rendfokozatnak megfelelő besorolási kategória 
alapján”
(kell megállapítani.)

 (2) A Hjt. 123. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  (1)–(4)  bekezdést az  állomány 46.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó, vagy 
a  nem Magyarországon települő honvédelmi szervezet vagy a  Magyarországon települő honvédelmi szervezet 
külföldön működő szervezeti elemének szolgálati beosztásában tartós külföldi szolgálatot teljesítő tagja esetében 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a tartós külföldi szolgálatot megelőző napon alapilletményre
a) eltérő besorolási osztály szerint volt jogosult, mint a  külföldi szolgálat során betöltött beosztáshoz tartozó 
besorolási osztály, vagy
b) a (4) bekezdés d) vagy e) pontja alapján volt jogosult,
akkor a külföldi szolgálat alatt részére járó alapilletményt a magasabb illetményt biztosító besorolási osztály vagy 
vezénylő zászlósi vagy felsővezetői beosztási szint szerint kell részére megállapítani.”

93. §  A Hjt. 125. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (3)  bekezdéstől eltérően, ha az  állomány tagja a  85/A.  § (3) vagy (4)  bekezdése szerinti évben a  fokozati 
vizsgát nem teszi le, vagy a 85/A. § (5) bekezdése szerint nem kapott halasztást a  fokozati vizsga letételére, akkor 
a  következő év első napjától kezdve a  soron következő fokozati vizsga letétele vagy a  meglévő fokozati vizsga 
megújítása évének az utolsó napjáig az (1) bekezdés szerint jogosult a honvédelmi szolgálati díjra.”

94. §  A Hjt. 129. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  állomány tagja részére a  folyósított illetményről részletes, írásbeli elszámolást kell adni, amelyből 
mind a  kiszámítás helyessége, mind a  levonások jogcíme és összege ellenőrizhető. Írásbelinek kell tekinteni 
az  elszámolást akkor is, ha annak közlésére a  7.  § (2)–(3)  bekezdése szerinti elektronikus dokumentumban, a  8.  §  
(3)–(4) bekezdésében meghatározottak szerint kerül sor.”

95. §  A Hjt.135. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  hivatásos és szerződéses állomány tagjának az  angol, francia és német, továbbá – amennyiben a  beosztás 
ellátásához egyéb nyelvismeret megléte szükséges – egyéb idegennyelvből államilag elismert általános, szakmai 
vagy STANAG nyelvvizsga díját miniszteri rendeletben meghatározottak szerint meg kell téríteni.”

96. §  A Hjt. 140. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Humánszolgálati vagy szociális gondoskodás keretében támogatások, juttatások (a továbbiakban együtt: 
juttatások) biztosíthatók. Miniszteri rendelet az állomány tagjának közeli hozzátartozója vagy élettársa támogatását 
is előírhatja.”
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97. §  A Hjt. 144/B. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  kiegészítő hozzátartozói támogatás, valamint az  árvák kiegészítő támogatásának jogalap nélküli felvétele 
esetén Tny. tv. visszafizetési és megtérítési kötelezettségre vonatkozó szabályai alapján kell eljárni. A  jogalap 
nélkül felvett kiegészítő hozzátartozói támogatásból, valamint az árvák kiegészítő támogatásából eredő követelést 
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a Tny. tv. szabályai alapján érvényesíti.
(5) A kiegészítő rokkantsági támogatás jogalap nélküli felvétele esetén a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) visszafizetési 
és megtérítési kötelezettségre vonatkozó szabályai alapján kell eljárni. A  jogalap nélkül felvett rokkantsági 
támogatásból eredő követelést a támogatást megállapító szerv az Mmtv. szabályai alapján érvényesíti.”

98. §  A Hjt. 92. alcíme a következő 161/A. §-sal egészül ki:
„161/A.  § (1) Ha a  bíróság rendfokozatban visszavetés mellékbüntetést szabott ki, akkor az  állomány tagja 
a  mellékbüntetés tartama alatt eggyel alacsonyabb rendfokozatban, de az  eredeti beosztásában teljesítheti 
szolgálatát úgy, hogy alapilletményét a  rendfokozatban való visszavetés figyelembe vételével kell megállapítani. 
Az alapilletményt
a) az állomány általános előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztást betöltő tagja esetén a visszavetés szerinti 
viselt rendfokozathoz tartozó besorolási kategóriának megfelelő szorzószámmal,
b) az  állomány speciális előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztást betöltő tagja esetén, ha a  viselt 
rendfokozata a  visszavetés előtt elmarad a  beosztásához rendszeresített rendfokozattól, a  beosztásban elérhető 
rendfokozatnál kettővel, ha a  viselt rendfokozata a  visszavetés előtt megegyezett a  beosztásához rendszeresített 
rendfokozattal, a  beosztásban elérhető rendfokozatnál eggyel alacsonyabb rendfokozathoz tartozó besorolási 
kategóriának megfelelő szorzószámmal
kell meghatározni.
(2) Ha a  mellékbüntetés tartama alatt az  állomány tagját áthelyezik, az  (1)  bekezdést az  új beosztásában is 
alkalmazni kell.”

99. §  A Hjt. 168. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Polgári Törvénykönyv szerinti nevesített személyiségi jog megsértése esetén a sérelemdíj fizetésére kötelezés 
feltételeire – különösen a  sérelemdíjra köteles személy meghatározására és a  kimentés módjára – a  kártérítési 
felelősség szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további 
hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges.
(7) A  személyiségi jog megsértését, annak mértékét és szolgálati jogviszonnyal való összefüggését annak kell 
bizonyítani, akit jogsérelem ért.
(8) A sérelemdíj mértékét az eset körülményeire – különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság 
mértékére, a  jogsértésnek a  sértettre és környezetére gyakorolt hatására – tekintettel, egy összegben kell 
meghatározni.”

100. § (1) A Hjt. 173. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  honvédelmi szervezet köteles megfizetni az  állomány tagjának a  Polgári Törvénykönyv szerinti nevesített 
személyiségi jogának megsértésével felmerült sérelemdíját. A  sérelemdíj megállapítása során a  168.  § (6)–(8) 
bekezdéseit kell alkalmazni.”

 (2) A Hjt. 173. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés a) pontjának megállapításánál figyelembe kell venni]
„c) azt a jövőbeni változást, amelynek bekövetkezésével számolni lehet.”

 (3) A Hjt. 173. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a károsodás következtében elmaradt jövedelem összege a (2) bekezdés a) pontja alapján nem határozható 
meg, az azonos vagy hasonló tevékenységet végző személyek havi átlagjövedelmét kell alapul venni.
(2b) Elmaradt jövedelemként az  e  törvény szerinti illetményt és a  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti rendszeres 
juttatásokat legfeljebb olyan időtartamra kell megtéríteni, amely időtartamra a  károsult szolgálati jogviszonyt 
létesített.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 35377

101. §  A Hjt. 177. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kártérítés meghatározásánál figyelembe vett körülmények lényeges megváltozása esetén a  károsult 
a  miniszter által rendeletben kijelölt honvédelmi szervezetnél, a  miniszter által rendeletben kijelölt honvédelmi 
szervezet pedig a bíróságnál kérheti a járadék mértékének és a járadékfizetés időtartamának megváltoztatását vagy 
a járadékfizetési kötelezettség megszüntetését.”

102. §  A Hjt. 181. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nincs halasztó hatálya a  jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozat ellen 
benyújtott szolgálati panasznak.”

103. §  A Hjt. 186. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állomány tagja a  közléstől, vagy a  b)  pont szerinti határidő leteltét követő naptól számított 30 napos 
jogvesztő határidőn belül keresettel közvetlenül közigazgatási ügyben eljáró bírósághoz fordulhat, ha
a) a  sérelmezett jognyilatkozattal összefüggésben a  szolgálati panaszhoz vagy a  fellebbezéshez való jogát 
kimerítette,
b) a  sérelmezett jognyilatkozattal kapcsolatban szolgálati panaszát vagy fellebbezését az  arra jogosult határidőn 
belül nem bírálta el,
c) a sérelmezett munkáltatói döntést a miniszter hozta, vagy
d) a honvédelmi szervezet által kibocsátott fizetési felszólítást sérelmesnek tartja.”

104. §  A Hjt. 188. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egészségkárosodási ellátás továbbfolyósítása, megszüntetése valamint a  kiegészítő támogatás tárgyában 
hozott határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”

105. §  A Hjt. 194. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hivatásos állomány tagja beleegyezésével, vezényléssel teljesíthet szolgálatot a  KNBSZ-nél. Ha a  hivatásos 
szolgálati viszony a  KNBSZ-nél történő szolgálatteljesítés céljából jön létre, a  szolgálati viszonyt létesíteni 
szándékozó személynek az  e  Fejezetben foglaltakon túl meg kell felelnie a  31.  § és a  33.  § előírásainak is, azzal, 
hogy a hivatásos állomány tagjára vonatkozó további egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeket 
– miniszteri rendeletben meghatározott eseteket kivéve – miniszteri utasítás határozza meg. A kinevezési okmány 
tartalma a  36.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltaktól eltérhet. A  pályázati eljárás sajátos rendjét a  főigazgató 
határozza meg. Ha a  szolgálati viszony a  KNBSZ-nél történő szolgálatteljesítés céljából jön létre, legfeljebb hat 
hónapig, vagy a  46.  § (1)  bekezdés v)  pontja szerinti esetben az  ott meghatározott időtartamig terjedő próbaidő 
köthető ki.”

106. §  A Hjt. 197/A. és 197/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„197/A.  § A  79.  §-tól eltérően az  egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság ellenőrzésére vonatkozó további 
szabályokat a miniszter eltérően is meghatározhatja.
197/B. § A  főigazgató a 87. § (5) bekezdésében foglaltakon túl a  teljesítményértékelés további tartalmi elemeit és 
szempontjait is meghatározhatja.”

107. §  A Hjt. a következő 197/C. §-sal egészül ki:
„197/C.  § A  88.  § (4a)  bekezdése szerinti hatáskört a  KNBSZ hivatásos állományú tagja vonatkozásában a  KNBSZ 
főigazgatója gyakorolja.”

108. § (1) A Hjt. 208. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter rendeletben külföldi napidíj-kiegészítést, kiegészítő juttatást, a külföldi szolgálat jellegétől függően 
költségtérítéseket és átalány-költségtérítéseket állapíthat meg.”

 (2) A Hjt. 208. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A miniszter rendeletben határozza meg a külföldi szolgálatra tekintettel adható juttatások azon körét, amelynek 
mértéke vagy megállapításának, illetve folyósításának rendje tekintetében a KNBSZ főigazgatója saját hatáskörben 
határozhatja meg a KNBSZ tartós külföldi szolgálatot teljesítő állományára vonatkozó szabályokat.”
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109. §  A Hjt. 212. §-a a következő (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A 14. § szerinti tájékoztatási kötelezettség az önkéntes tartalékos katonát a rendelkezésre állás időszakában is 
terheli.
(7) Ha az önkéntes tartalékos katona alkalmazása – a speciális végzettsége, képzettsége, valamint az általa ellátandó 
feladat fontossága vagy speciális jellege miatt – a  honvédelmi szervezet kiemelt érdeke, miniszteri rendelet 
az  alapkiképzés, a  tényleges szolgálatteljesítés, a  behívás szabályai, a  szolgálatteljesítési idő beosztása, valamint 
a túlszolgálat elrendelése tekintetében eltérhet.”

110. §  A Hjt. 214. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  önkéntes tartalékos katona a  rendelkezésre állás időszakában is köteles bejelenteni a  munkáltatói jogkör 
gyakorlójának az  országgyűlési képviselői, az  európai parlamenti képviselői, a  főpolgármesteri, főpolgármester-
helyettesi, megyei közgyűlés elnöki, alelnöki, a  polgármesteri, alpolgármesteri, társadalmi megbízatású 
polgármesteri, alpolgármesteri, a  helyi önkormányzati képviselői és a  nemzetiségi önkormányzati képviselői 
választáson jelöltként történt nyilvántartásba vételét, a  jelöltségtől való visszalépését, a  tisztségbe történt 
megválasztását, és annak elmaradását. A  jelöltként történő nyilvántartásba vételtől tényleges szolgálatteljesítésre 
nem hívható be, és a  tisztségbe történt megválasztásakor az  önkéntes tartalékos szolgálati viszonya e  törvény 
erejénél fogva megszűnik.”

111. § (1) A Hjt. 219. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítése időtartamára)
„a) illetményként
aa) a szolgálati helye szerinti állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített szolgálati beosztásához 
tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő alapilletményre,
ab) a honvédelmi illetményalap 100%-ának megfelelő összegű honvédelmi szolgálati díjra, és
ac) a  miniszter által rendeletben meghatározott esetekben egyes, e  törvény szerinti illetménypótlékokra és 
kiegészítő illetményekre,”
(jogosult.)

 (2) A Hjt. 219. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Miniszteri rendeletben meghatározott beosztások esetében az  önkéntes tartalékos katona illetménye 
az (1) bekezdéstől – honvédelmi érdekből, az önkéntes tartalékos katona javára – eltérően is meghatározható.”

112. § (1) A Hjt. 225. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  42.  § (2)  bekezdés g)  pontja a  honvéd tisztjelöltre miniszteri rendeletben meghatározott esetekben 
alkalmazható.”

 (2) A Hjt. 225. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  140.  § (2)  bekezdés h)  pontja a  honvéd tisztjelöltre utolsó tanéve megkezdése évének július 1-jétől 
alkalmazható.”

113. §  A Hjt. 228. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkáltatói jogkört gyakorló a tisztjelölti szolgálati viszonyt egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetheti, ha 
a honvéd tisztjelölt határidőn belül önhibájából nem tesz eleget az ösztöndíjszerződésben előírt kötelezettségeinek, 
vagy ha egészségi, pszichikai vagy fizikai állapota miatt, vagy nemzetbiztonsági szempontból a  szolgálatra 
alkalmatlanná vált. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tisztjelölti szolgálati viszony a jognyilatkozat közlésétől 
számított 30. nap elteltével megszűnik. A tisztjelölt és a munkáltatói jogkört gyakorló közös megegyezéssel korábbi 
időpontban is megállapodhatnak.”

114. § (1) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„3. a  kiemelt munkáltatói jogkörökön kívüli munkáltatói jogköröket, a  munkáltatói részjogköröket, e  jogkörök 
gyakorlására jogosultak körét és hatáskörüket,”
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 (2) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„5. az  önkéntes tartalékos szolgálati viszony típusait, az  önkéntes tartalékos katona behívását elrendelő okmány 
kiadásának feltételeit és tartalmi elemeit, a  szolgálatteljesítés rendjét, valamint átütemezésének, elhalasztásának 
módját, feltételeit és következményeit, illetve az ezekre vonatkozó kérelmek elbírálásának rendjét,”

 (3) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„8. az  állomány tagja teljesítményértékelésének esetköreit, az  állomány tagjára vonatkozó teljesítményértékelés 
ajánlott elemeit, és az ajánlott elemekhez kapcsolódó eljárási rendet, a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt 
teljesítményértékelésének elemeit, és a kapcsolódó eljárási rendet,”

 (4) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„21. a  szerződés-hosszabbítási díj, a  visszailleszkedési támogatás és a  74/A.  § szerinti juttatás visszafizetésével 
kapcsolatos szabályokat, továbbá az illetménygazdálkodás rendjét,”

 (5) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 23–24. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„23. a  lakhatási támogatási formákat, az  egyes lakhatási támogatásokra való jogosultság feltételeit, 
az  igényjogosultság elbírálásának és teljesítésének módját, a  végleges letelepedés támogatásának szabályait, 
a szolgálati hely szerinti település vonzáskörzetének meghatározását, valamint az állomány hősi halottá nyilvánított 
tagja túlélő hozzátartozói lakhatási támogatásának részletes szabályait, a  legénységi állományúakra, az  állomány 
próbaidős tagjára, a nyugállományú katonára vonatkozó eltérő szabályokat,
24. a  napi és a  heti szolgálatteljesítési időre, a  szolgálatteljesítési időkeretre, különösen annak kiszámítására 
és az  elszámolásra vonatkozó végrehajtási szabályokat, a  szolgálatteljesítési idő egyenlőtlen, vasárnapra vagy 
munkaszüneti napra történő beosztására, a  túlszolgálat, az  őr-, az  ügyeleti és a  készenléti szolgálat, továbbá 
a  nemzetközi kötelezettséggel összefüggő feladatvégzésre kijelölésen alapuló egyéb készenléti tevékenység 
elrendelésére, nyilvántartására, az ezeket követő pihenőidő vagy szabadnap kiadására, valamint az ellentételezésük 
nyilvántartására, a  visszarendelés következtében szolgálatteljesítéssel töltött idő ellentételezésére, a  szabadság 
nyilvántartására és kiadására, a  szülési szabadság kiadására vonatkozó szabályokat, továbbá az  olyan jellegű 
szolgálati beosztásokat, amelyekhez az  éves szolgálatteljesítési időkeret kapcsolható, továbbá a  merevszárnyú 
szállító légijármű szakszemélyzetre irányadó napi pihenőidőt, a  napi szolgálatteljesítés befejezése és a  következő 
napi szolgálatteljesítés megkezdése közötti egybefüggő pihenőidőt, valamint az  osztott napi szolgálatteljesítés 
esetén alkalmazandó kötelező pihenőidőt,”

 (6) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„30. a  különféle típusú külföldi szolgálatot teljesítők külszolgálati ellátmányát és egyéb költségtérítését, átalány-
költségtérítését, az  ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítők részére nyújtható külföldi napidíj mértékét, a  külföldi 
napidíj-kiegészítés és a  kiegészítő juttatás folyósításának eseteit és mértékét, mindezek megállapításának, 
kifizetésének, és elszámolásának rendjét, továbbá a  külföldi szolgálatra tekintettel adható juttatások azon körét, 
amelynek mértéke vagy megállapításának, illetve folyósításának rendje tekintetében a KNBSZ főigazgatója a KNBSZ 
tartós külföldi szolgálatot teljesítő állományára vonatkozóan sajátos szabályokat határozhat meg,”

 (7) A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következő 40. és 41. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„40. a hivatásos és szerződéses állomány tagja nyelvvizsga díjának megtérítésére vonatkozó szabályokat,
41. a  speciális végzettsége, képzettsége, valamint az  általa ellátandó feladat fontossága vagy speciális jellege 
miatt a  honvédelmi szervezet kiemelt érdekében alkalmazandó önkéntes tartalékos katona alapkiképzésére, 
tényleges szolgálatteljesítésére, behívására, szolgálatteljesítési idő beosztására, túlszolgálat elrendelésére, valamint 
az illetményére vonatkozó eltérő szabályokat.”

 (8) A Hjt. 238. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a  miniszter, hogy az  állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter 
egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg
a) a miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében álló lakások bérleti és különszolgáltatási díját,
b) a  lakott forgalmi értéke és a  szolgálatban töltött idő figyelembevételével kialakítandó tényleges elidegenítési 
vételár képzését tartalmazó szabályokat.”
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115. §  A Hjt. 141. alcíme a következő 247/R.–247/V. §-sal egészül ki:
„247/R.  § E  törvénynek az  egyes törvényeknek a  Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával 
összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CX. törvény (a továbbiakban: Módtv4.). 72.  §-ával megállapított 48.  § 
(4)  bekezdése szerinti illetményt a  hivatásos állomány 2019. január 1-jét megelőzően nyugdíj előtti rendelkezési 
állományba helyezett tagja esetében – a  2018. december 31-én járó illetmény alapul vételével – első alkalommal 
2019. január 1-jétől kell megállapítani és folyósítani.
247/S. § E törvénynek a Módtv4. 91. §-ával megállapított 113. § (2) bekezdését 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
247/T.  § E  törvénynek Módtv4. 94.  §-ával megállapított 123.  § (7)  bekezdése alkalmazásakor, ha az  állomány 
tagjának alapilletménye 2015. július 1-jétől 2017. december 31-ig folyamatosan az e törvény 2017. december 31-én 
hatályos rendelkezései szerinti VII. besorolási osztály alapján került megállapításra, akkor a tartós külföldi szolgálatot 
megelőző napon érvényes besorolási osztályként, ha a 46. § (1) bekezdés e) pontja szerinti rendelkezési állományba 
kerülést vagy a külföldi szolgálati beosztásba való kinevezést, áthelyezést megelőző napon
a) tiszt esetén
aa) 50%-os illetménykiegészítésre jogosító vezetői beosztás szerinti illetményre volt jogosult, akkor a VI. besorolási 
osztályt, nem vezetői beosztás esetén a III. besorolási osztályt,
ab) 35%-os illetménykiegészítésre jogosító vezetői beosztás szerinti illetményre volt jogosult, akkor az V. besorolási 
osztályt, nem vezetői beosztás esetén a II. besorolási osztályt,
ac) 20%-os illetménykiegészítésre jogosító vezetői beosztás szerinti illetményre volt jogosult, akkor a IV. besorolási 
osztályt, nem vezetői beosztás esetén az I. besorolási osztályt,
b) altiszt esetén
ba) 15%-os illetménykiegészítésre jogosító beosztás szerinti illetményre volt jogosult, akkor a III. besorolási osztályt,
bb) 10%-os illetménykiegészítésre jogosító beosztás szerinti illetményre volt jogosult, akkor a II. besorolási osztályt
kell figyelembe venni.
247/U.  § Az  állomány Módtv4. hatálybalépését megelőzően magasabb beosztásba kinevezett, de egyidejűleg 
elő nem léptetett tagjai előléptetésére – ha ezen előléptetésük a  Módtv4. hatálybalépéséig nem történt meg – 
a kinevezésük időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni.
247/V.  § A  Módtv4. hatálybalépésével a  szolgálatteljesítés az  állomány 58/E.  § (1)  bekezdése szerinti szervezetnél 
2019. január 1-jén szolgálatot teljesítő tagja tekintetében – személyügyi eljárás lefolytatása nélkül – a  törvény 
erejénél fogva kirendelésre változik.”

116. §  A Hjt. 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

117. §  A Hjt.
 1.  2.  § 19. és 26.  pontjában, 3.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (2)  bekezdésében, 21.  § 

(2)  bekezdés c) és d)  pontjában, 22.  § (1)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdésében, 27.  § (5)  bekezdésében, 
28.  § (6) és (7)  bekezdésében, 29.  § (1), (3) és (5)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 
33.  § (4)  bekezdésében, 36.  § (1a)  bekezdésében, 37.  § (2)  bekezdésében, 38.  § (6)  bekezdésében, 
44/A.  § (1) és (5)  bekezdésében, 46.  § (1) és (3)  bekezdésében, 47.  § (4)  bekezdésében, 52.  § (5), (6) és 
(8) bekezdésében, 52/A. § (4) bekezdésében, 68. § (1) bekezdés f ) pontjában, 69. § (1) és (2) bekezdésében, 
70.  § (1)  bekezdésében, 76.  § (4)  bekezdésében, 77.  § (2), (3) és (5)  bekezdésében, 78.  § (2)  bekezdés 
g)  pontjában, 88.  § (2) és (3)  bekezdésében, 89.  § (1) és (4)  bekezdésében, 91.  § (1)  bekezdésében, 
94.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában, 95.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 112.  § (1)  bekezdésében, 119.  § 
(3)  bekezdésében, 128.  § (5)  bekezdésében, 129.  § (2) és (6)  bekezdésében, 130.  § (1)  bekezdésében, 
136. § (1) bekezdésében, 137. § (1) és (6) bekezdésében, 139. § (5) bekezdésében, 141. § (3) bekezdésében, 
161.  § (1)  bekezdésében, 162.  § (2)  bekezdésében, 163.  § (4)  bekezdésében, 165.  § (2)  bekezdés 
a)  pontjában, 166.  § (2)  bekezdésében, 168.  § (2)  bekezdésében, 98. alcím címében, 172.  § (1), (2), (5), (7) 
és (8)  bekezdésében, 173.  § (1) és (3)  bekezdésében, 173/A.  § (1) és (2)  bekezdésében, 175.  § (1)  bekezdés 
b)  pont bd)  alpontjában, (3) és (5)  bekezdésében, 176.  § (4)  bekezdésében, 99. alcím címében, 177.  § 
(4)  bekezdésében, 181.  § (1)  bekezdésében, 186.  § (3) és (5)  bekezdésében, 189.  § (1)  bekezdésében, 
189.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, (3)  bekezdésében, 190.  § (1), (2), (3) és (4)  bekezdésében, 215.  § 
(4) bekezdésében és (5) bekezdés c) pontjában, 222. § (2) bekezdésében, 223. § (1) bekezdés b) pontjában, 
227. § (3) bekezdésében, 237/A. § (1) bekezdésében, 238. § (2) bekezdés 1. és 39. pontjában a „Honvédség” 
szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezet” szöveg,
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 2.  2. § 24. pontjában az „az ügyvédi tevékenység” szövegrész helyébe az „a nem szolgálati viszonyban folytatott 
ügyvédi tevékenység” szöveg,

 3.  2.  § 26.  pontjában a „minisztériumok, a  kormányhivatalok” szövegrész helyébe a „minisztériumok, kivéve 
a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, a kormányhivatalok” szöveg,

 4.  2.  § 26.  pontjában, 42.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „honvédségi szervezetnek” szövegrész helyébe 
a „honvédelmi szervezetnek” szöveg,

 5.  2. § 30. pont b) alpontjában, 28. § (3) és (4) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében, 172. § (4) bekezdésében, 
228. § (5) bekezdésében a „Honvédséggel” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezettel” szöveg,

 6.  2. § 35. pontjában a „Honvédség, illetve a honvédségi szervezet” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezet” 
szöveg,

 7.  2.  § 36.  pontjában, 21.  § (1)  bekezdésében, 25.  § (2)  bekezdésében, 63.  § (1)  bekezdésében, 64.  § 
(1)  bekezdésében, 95.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 104.  § (1)  bekezdésében, 144/B.  § (1)  bekezdésében, 
151.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 152.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 154.  § (2)  bekezdésében, 177.  § 
(1d)  bekezdésében, 182.  § (1)  bekezdésében, 222.  § (2)  bekezdésében, 238.  § (2)  bekezdés 34.  pontjában 
a „honvédségi szervezet” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezet” szöveg,

 8.  9.  § (1)  bekezdésében, 44.  § (1)  bekezdésében, 45.  § (2)  bekezdésében, 89.  § (2)  bekezdésében, 168.  § 
(2) bekezdésében a „Honvédséget” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetet” szöveg,

 9.  26. § (3) bekezdésében, 27. § (3) és (6) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 35. § (3) bekezdésében, 38. § 
(4a)  bekezdésében, 78.  § (5)  bekezdésében, 81.  § (7)  bekezdésében, 89.  § (2) és (5)  bekezdésében, 162.  § 
(1) bekezdés c) pontjában, 165. § (5) bekezdésében, 168. § (1) bekezdésében, 172. § (6) bekezdésében, 174. § 
(1) bekezdésében a „Honvédség” szövegrészek helyébe a „honvédelmi szervezetek” szöveg,

10.  27. § (1) bekezdésében, 28. § (6) bekezdésében, 52. § (4) és (7) bekezdésében, 62. § (1) bekezdés a) pontjában, 
70.  § (1)  bekezdésében, 77.  § (2)  bekezdésében, 227.  § (3)  bekezdésében a  „Honvédségnél” szövegrész 
helyébe a „honvédelmi szervezetnél” szöveg,

11.  27. § (2) bekezdésében a „Honvédségnél” szövegrészek helyébe a „honvédelmi szervezetnél” szöveg,
12.  28.  § (4)  bekezdésében, 189.  § (3)  bekezdésében a  „Honvédségtől” szövegrész helyébe a  „honvédelmi 

szervezettől” szöveg,
13.  29. § (1) bekezdésében, 64. § (2) bekezdésében, 68. § (1) bekezdés o) pontjában, 68/B. § (4) bekezdés a) és 

b) pontjában, 68/J. § (2) bekezdésében, 189. § (3) bekezdés c) és d) pontjában a „honvédségi szervezetnél” 
szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetnél” szöveg,

14.  29. § (2) bekezdésében a „honvédségi szervezetenként” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetenként” 
szöveg,

15.  29.  § (4)  bekezdésében, 189.  § (5)  bekezdésében a  „Honvédséget” szövegrész helyébe a  „honvédelmi 
szervezetet” szöveg,

16.  31. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a)–g) pontjában” szöveg,
17.  34/A. §-ában a „honvédségi szervezetek” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetek” szöveg,
18.  46.  § (1)  bekezdés r)  pontjában a  „százados és a  hivatásos altiszti állomány legalább főtörzsőrmesteri” 

szövegrész helyébe a „főhadnagy és a hivatásos altiszti állomány legalább törzsőrmester” szöveg,
19.  48.  § (3)  bekezdésében, 88.  § (4a)  bekezdésében, 164.  § (2)  bekezdésében, 166.  § (5)  bekezdésében 

a „Honvédségnek” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetnek” szöveg,
20.  49. § (3) bekezdésében a „kérelmére” szövegrész helyébe a „kérelmére vagy beleegyezésével” szöveg,
21.  51. § (3) bekezdésében a „jogai és kötelezettségei azonosak” szövegrész helyébe a „jogai és kötelezettségei 

– ide nem értve a 113. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltást – azonosak” szöveg,
22.  52. § (1) bekezdésében a „szociális ellátására” szövegrész helyébe az „egyéb juttatásaira” szöveg,
23.  52. § (4) bekezdésében az „állomány” szövegrész helyébe az „(1) bekezdéstől eltérően az állomány” szöveg,
24.  52. § (5) bekezdésében a „szociális ellátásának” szövegrész helyébe a „egyéb juttatásainak” szöveg,
25.  56.  § (2)  bekezdésében, 68/C.  § (2)  bekezdésében, 88.  § (4a)  bekezdésében, 132/B.  §-ában, 139.  § 

(2) bekezdésében, 236. § (2) bekezdés g) pontjában és 6. melléklet 1. pontjában a „Honvéd Vezérkar főnöke” 
szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség parancsnoka” szöveg,

26.  56. § (1) bekezdésében és 241. § (2) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar főnöki” szövegrész helyébe a „Magyar 
Honvédség parancsnoki” szöveg,

27.  58/A. § (3) bekezdésében az „illetmény nem folyósítható” szövegrész helyébe az „illetmény, egyéb pénzbeli és 
az 58/B. § figyelembevételével a természetbeni juttatások nem folyósíthatóak” szöveg,

28.  67. § (1) bekezdés e) pontjában a „házastárs” szövegrész helyébe a „házastárs, élettárs” szöveg,
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29.  68/C.  § (4)  bekezdésében és 78.  § (5)  bekezdésében a  „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrészek helyébe 
a „Magyar Honvédség parancsnoka” szöveg,

30.  68/C.  § (1) és (2)  bekezdésében, 132/B.  §-ban és 6.  melléklet 3.  pontjában a „Honvéd Vezérkar főnökének” 
szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség parancsnokának” szöveg,

31.  68/H. § (3) bekezdésében a „honvédségi szervnél” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetnél” szöveg,
32.  68/H. § (3) bekezdésében a „honvédségi szervezettel” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezettel” szöveg,
33.  70.  § (2)  bekezdésében az  „az utolsó munkában töltött napon” szövegrész helyébe az  „a jogviszony 

megszűnése, megszüntetése napján” szöveg,
34.  74/A. §-ában a „tiszti és az altiszti állomány” szövegrész helyébe a „tiszti, az altiszti és a legénységi állomány” 

szöveg,
35.  76.  § (2)  bekezdésében, 89.  § (6)  bekezdésében a  „Honvédségen” szövegrész helyébe a  „honvédelmi 

szervezeten” szöveg,
36.  83.  § (1)  bekezdésében az  „előmenetelének tervezését és rangsorolásának módját” szövegrész helyébe 

az „előmenetele tervezésének módját” szöveg,
37.  86.  § (3)  bekezdésében a „Honvéd Vezérkar főnöke” szövegrész helyébe a „munkáltatói jogkört gyakorló” 

szöveg,
38.  88.  § (4)  bekezdésében a „szabályait,” szövegrész helyébe „szabályait, ideértve a  halasztás engedélyezését,” 

szöveg,
39.  91.  § (2)  bekezdésében, 172.  § (6)  bekezdésében a  „honvédségi szervezethez” szövegrész helyébe 

a „honvédelmi szervezethez” szöveg,
40.  94.  § (1)  bekezdésében, 110.  § (2)  bekezdésében a  „honvédségi szervezet” szövegrészek helyébe 

a „honvédelmi szervezet” szöveg,
41.  107.  § (3)  bekezdésben a „belül kell kiadni” szövegrész helyébe a „belül, vagy ha a  szabadnapot szolgálati 

elfoglaltság miatt igazoltan nem lehet kiadni, azt legkésőbb hat hónapon belül kell biztosítani” szöveg,
42.  111.  § (2)  bekezdésében a „szabadság mértékét” szövegrész helyébe a „szabadságra való jogosultságot és 

a szabadság mértékét” szöveg,
43.  111. § (3) és (4) bekezdésben a „szabadság mértékének” szövegrész helyébe a „szabadságra való jogosultság 

és a szabadság mértékének” szöveg,
44.  122. § (7) bekezdés d) pontjában az „időtartamára.” szövegrész helyébe az „időtartamára, vagy” szöveg,
45.  126. §-ában és 128. § (6) bekezdésében a „betöltő tagja” szövegrész helyébe a „betöltő tagja, valamint a 123. § 

(7)  bekezdése alkalmazásában érintett, a  6.  melléklet szerinti felsővezetői szolgálati beosztásból külföldi 
szolgálati beosztásba áthelyezett tagja” szöveg,

46.  142. § (11) bekezdésében a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg,
47.  177. § (1) bekezdésében a „honvédségi szervezetről” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetről” szöveg,
48.  177.  § (2)  bekezdésében, 186.  § (4)  bekezdésében a  „honvédségi szervezetet” szövegrész helyébe 

a „honvédelmi szervezetet” szöveg,
49.  199. § (3) bekezdésében az „5–25%-a” szövegrész helyébe az „5–50%-a” szöveg,
50.  212. § (2) bekezdésében a „125–128. §” szövegrész helyébe a „125–127. §,” szöveg,
51.  212. § (2) bekezdésében a „140. § (2) bekezdés a)–e) és g)–i) pontja” szövegrész helyébe a „140. § (2) bekezdés 

a)–e) és g)–h) pontja” szöveg,
52.  215. § (1) bekezdés d) pontjában a „tette meg” szövegrész helyébe a „tette meg, vagy” szöveg,
53.  217.  § (1)  bekezdésében a  „honvédségi szervezetben” szövegrész helyébe a  „honvédelmi szervezetben” 

szöveg,
54.  219.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „illetményre” szövegrész helyébe a  „távolléti díjba tartozó 

illetményelemekre” szöveg,
55.  219.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „számított illetményként” szövegrész helyébe a  „nem rendszeres 

illetménypótlékok nélkül számított illetményként” szöveg, valamint az „illetményének” szövegrész helyébe 
a „távolléti díjba tartozó illetményelemek összegének” szöveg,

56.  219.  § (3)  bekezdésében a „juttatásairól írásban” szövegrész helyébe a „juttatásairól részben vagy egészben 
írásban” szöveg,

57.  219.  § (4)  bekezdésében az  „A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes tartalékos katona” 
szövegrész helyébe a „Az önkéntes tartalékos katona” szöveg,

58.  225. § (2) bekezdésében és 233. § (2) bekezdésében a „42–58/A. §” szövegrész helyébe a „42. § (1) bekezdése, 
42. § (2) bekezdés b)–f ) pontja, 42. § (3) bekezdése, 43–58/A. §” szöveg,
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59.  238. § (2) bekezdés 9. pontjában az „előmeneteli rangsorolás” szövegrész helyébe az „előmenetel tervezése” 
szöveg,

60.  238. § (2) bekezdés 19. pontjában a „vizsgakötelezettségre” szövegrész helyébe a „vizsgára” szöveg,
61.  238.  § (2)  bekezdés 39.  pontjában az „érvényesítésének” szövegrész helyébe az „érvényesítésének, ideértve 

a halasztás engedélyezésének rendjét,” szöveg,
62.  247/I. § (1) bekezdésében a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig” szöveg,
63.  3. melléklet I. pontjában az „a törvények” szövegrész helyébe az „az Alaptörvény és a törvények” szöveg
lép.

118. §  Hatályát veszti a Hjt.
a) 2. § 13. pontja,
b) 31. § (2) bekezdés f ) pontjában a „vagy” szövegrész,
c) 74. § (3) és (3a) bekezdése,
d) 83. § (2) bekezdés e) pontja,
e) 83. § (3) bekezdése,
f ) 92.  § (2)  bekezdésében az  „A jubileumi jutalomra való jogosultság, valamint a  felmentési idő számítása 

szempontjából a  kormányzati szolgálati, az  állami szolgálati, a  közszolgálati és a  közalkalmazotti 
jogviszonyban, valamint a 2013. június 30-ig közszolgálati jogviszonyban eltöltött, vagy ilyennek minősített 
időket, a  pótszabadság mértéke szempontjából pedig ezek mellett a  munkaviszonyban eltöltött időt is 
figyelembe kell venni.” szövegrész,

g) 122. § (7) bekezdés c) pontjában a „vagy” szövegrész,
h) 132. § (3) bekezdése,
i) 215. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy” szövegrész,
j) 221. § (2) bekezdése,
k) 238. § (2) bekezdés 19. pontjában a „, valamint a fokozati vizsga alóli mentesülésre” szövegrész,
l) 247/E. § (3a) bekezdése,
m) 247/G. §-a,
n) 5. melléklet I oszlopa.

7. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

119. §  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A választási bizottságnak nem lehet tagja)
„g) a  Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, 
honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint”

8. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

120. §  A honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E törvény alkalmazásában
a) behívhatósági korhatár:
aa) a Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: Honvédség) hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos katonai 
szolgálatot teljesítettek esetén a katonai szolgálat felső korhatára,
ab) más hadkötelesek és a  potenciális hadkötelesek esetén annak az  évnek a  december 31. napja, amelyben 
50. életévüket betöltik,
b) biometrikus adat: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv.) 3. § 3b. pontja szerinti adat,
c) hadköteles: a  hadkötelezettség bevezetését követően magyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgárságú nagykorú férfi,
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d) honvédségi nyugdíjas: az  a  korábban kormánytisztviselőként, kormányzati ügykezelőként, köztisztviselőként, 
közszolgálati ügykezelőként, közalkalmazottként, honvédelmi alkalmazottként, polgári alkalmazottként vagy 
kinevezett polgári alkalmazottként, illetve munkaviszonyban foglalkoztatott személy,
da) aki a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a  honvédelemért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: miniszter) alárendeltségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alatt álló szervezetében 
vagy a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél teljesített szolgálatot, és
db) akinek nyugdíjazását közvetlenül megelőző utolsó foglalkoztatási jogviszonya a da) alpontban meghatározott 
szervezetek valamelyikével állt fent, vagy
dc) aki a  da)  alpontban meghatározott szervekkel fennálló jogviszonyának megszűnése és nyugdíjba vonulása 
között új jogviszonyt nem létesített, feltéve, hogy a két időpont között eltelt idő az 1 évet nem haladja meg,
e) Honvédség személyi állománya: a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 40.  § (1)  bekezdése szerinti 
személyi állomány és az önkéntes tartalékos katonák,
f ) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
személy,
g) igénybevevő: a  honvédelmi szervezet, a  rendvédelmi szervek, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az  Országgyűlési 
Őrség és a Hvt. 18. § (2) bekezdésében meghatározott honvédelemben közreműködő szervek,
h) igénybevételi hatóság: a gazdasági és anyagi szolgáltatás Hvt. 14. §-a szerinti igénybevételét elrendelő szerv vagy 
személy.”

121. § (1) A Haktv. 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja az  alábbi tevékenységekkel összefüggő 
katonai igazgatási feladatokat:)
„b) a  meghagyásba bevont szervezeteknek a  meghagyás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységének koordinálása,”

 (2) A Haktv. 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja az  alábbi tevékenységekkel összefüggő 
katonai igazgatási feladatokat:)
„c) a honvédelmi szervezetek, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség részére 
szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének tervezése, végrehajtásának irányítása, 
felügyelete és ellenőrzése,”

 (3) A Haktv. 3. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja az  alábbi tevékenységekkel összefüggő 
katonai igazgatási feladatokat:)
„k) a Honvédség személyi állománya részére szolgálati-, munkáltatói -, közalkalmazotti-, honvédelmi alkalmazotti-, 
katonai nyugdíjas-, honvédségi nyugdíjas-, hatósági- és ellenőri-, katonai rendész, a  belföldi katonai futár-, 
a  hadkötelezettség bevezetését követően a  katonai igazolványok kiadása, továbbá a  katonák személyi igazoló 
jeggyel és az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó személyazonossági igazolvánnyal 
történő ellátása.”

122. §  A Haktv. 4. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A katonai igazgatási központok ellátják az alábbi katonai igazgatási feladatokat:)
„c) a honvédelmi szervezetek, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyűlési Őrség részére 
szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az  igénybevétel tervezéséhez 
szükséges nyilvántartás vezetése,
d) szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot és váratlan támadás idején részvétel a honvédelmi 
szervezetek, a  rendvédelmi szervek, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az  Országgyűlési Őrség részére szükséges 
gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének előkészítésében.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 35385

123. §  A Haktv. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„III. FEJEZET
HONVÉDSÉGI MUNKÁLTATÓI ÉS EGYÉB HONVÉDSÉGI ADATKEZELÉSEK
4. Általános szabályok
6.  § (1) Az  e  törvény által meghatározott adatokról az  egyes nyilvántartások személyi köre tekintetében, 
törvényekben meghatározott jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából papíralapú és elektronikus 
nyilvántartást kell vezetni. Az  elektronikus nyilvántartás a  HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer 
(a továbbiakban: HM KGIR). Az adatkezelés alapelveinek megfelelően, különböző jogosultsági szintű hozzáféréssel 
biztosított az alábbi szakterületek nyilvántartásai számára a HM KGIR-ban szereplő adatok kezelése:
a) toborzó szakterület,
b) személyügyi szakterület,
c) fegyelmi szakterület,
d) érdekvédelmi szakterület, és
e) pénzügyi szakterület.
(2) A  HM KGIR tekintetében a  Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve, a  saját személyi állományára 
vonatkozó adatkezelési feladatai kivételével, adatfeldolgozói feladatokat lát el és e  tekintetben szerződést köt 
az egyes adatkezelő honvédelmi szervezetekkel.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatkezeléseken túl, az  e  törvény által meghatározott személyi körre 
vonatkozóan, jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából e  fejezet szerinti nyilvántartásokat kell 
vezetni.
(4) Az egyes adatkezelők az általuk nyilvántartott adatok alapjául szolgáló eredeti iratokat vagy másolatait is kezelik.
(5) Az e fejezet szerint kezelt adatokat a HM adatvédelmi és információszabadsággal összefüggő feladatokat ellátó 
szervezeti egységének kijelölt állománya, valamint az  adatkezelő honvédelmi szervezet adatvédelmi tisztviselője 
az adatkezelési szabályok betartásának ellenőrzéséhez szükséges mértékben megismerheti.
7.  § (1) Az  e  fejezet szerinti nyilvántartásban kezelendő adatokat, valamint a  kezelt adatokban bekövetkezett 
változásokat – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a nyilvántartást vezetőnek az a honvédelmi szervezet jelenti 
be, amelynek állományába az érintett tartozik. Az adatokra vonatkozó bejelentést haladéktalanul meg kell tenni.
(2) Az érintett
a) a 2. melléklet a)–c) pontja, f ) pont fd) alpontja, p) pontja,
b) az 5. melléklet a) és b) pontja, d) pont dg) és dh) alpontja
szerinti adataiban bekövetkezett változást a nyilvántartást vezetőnek 8 munkanapon belül köteles bejelenteni.
(3) Az  érintett a  (2)  bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást személyesen, az  egyes nyilvántartásokat 
vezető által biztosított ügyfélszolgálaton vagy ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó szervezeti egységnél 
(a továbbiakban együtt: ügyfélszolgálat), illetve az elektronikus ügyfélszolgálati rendszeren (a továbbiakban: ÜSZR) 
keresztül jelentheti be.
(4) Ha a  (3)  bekezdés szerint bejelentett adatváltozás alapján kezdeményezett eljárást hiteles okirat vagy annak 
hiteles másolata alapján kell végrehajtani, az érintett az adatokat a személyes ügyintézés során az ügyfélszolgálaton 
az  okirat eredeti példányának vagy annak hiteles másolatának bemutatásával, elektronikus ügyintézés esetén 
az  ÜSZR rendszeren, elektronikus formában történő továbbításával igazolja. Ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik, az  előírt eljárást az  elektronikusan bejelentett adatközlés, illetve elektronikusan benyújtott okirat 
alapján kell megindítani.

4/A. Egészségügyi célú honvédelmi adatkezelés
8. § (1) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a szolgálati viszony létesítéséhez, fenntartásához, 
módosításához, megszüntetéséhez, valamint a  honvédségi ösztöndíjszerződés megkötéséhez kapcsolódóan 
az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálata, minősítése és ellenőrzése céljából kezeli
a) a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd altiszt-
jelöltnek, az önkéntes tartalékos katonának és a honvédségi ösztöndíjas hallgatónak jelentkezők, valamint
b) a  hivatásos állományú katona, a  szerződéses állományú katona, a  honvéd tisztjelölt, a  honvéd altiszt-jelölt és 
az önkéntes tartalékos katona
16. melléklet 1. pontja szerinti adatait.



35386 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az  ezeket tartalmazó dokumentációt 
–  a  feladatellátáshoz szükséges mértékben – az  alkalmasság vizsgálatában, minősítésében és ellenőrzésében 
részt vevő orvos, pszichológus, ergonómus, egészségügyi szakdolgozó, illetve bizottság kezelheti. Az  adatkezelők 
felhívására az érintett köteles adatainak átadására.
(3) A  16.  melléklet 1.  pont f )  alpont fb)  alpontja szerinti adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet 
az alkalmasság vizsgálatában, minősítésében és ellenőrzésében részt vevő orvos, illetve bizottság, kivéve, ha ez ellen 
az érintett írásban kifejezetten tiltakozik. Az érintettet tájékoztatni kell a tiltakozás lehetőségéről.
(4) A  vizsgálatot kérő szervezet részére kizárólag a  16.  melléklet 1.  pont j)  alpontja szerinti adat továbbítható. 
Az állományilletékes parancsnok továbbá jogosult kezelni a 16. melléklet 1. pont i) alpontja szerinti adatot, valamint 
az  alkalmasság vizsgálatának, ellenőrzésének kezdeményezését megelőzően jogszerűen tudomására jutott 
egészségügyi adatot.
(5) Az  alkalmasság vizsgálata, minősítése és ellenőrzése során felhasznált, illetve keletkezett egészségügyi 
dokumentációt az  adatfelvételtől számított 30 évig kell megőrizni. Az  egyéb dokumentációban szereplő adatok 
a  szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők. A  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 
személyek esetében – a  szolgálati viszony létrejötte hiányában – a  végleges alkalmatlanság tényét tartalmazó 
minősítést az egészségügyi dokumentáció megőrzési idejével megegyező ideig kell kezelni. Minden további adat 
a jelentkező hozzájárulása alapján, az abban meghatározott ideig kezelhető.
8/A.  § § (1) Az  egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a  szolgálati viszony fenntartásához, 
módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódóan a  felülvizsgálati eljárás lefolytatása, a  betegség katonai 
kötelmekkel való összefüggésének véleményezése, valamint az  egészségügyi szabadság és felmentések 
engedélyezése céljából kezeli a  8.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott személyek 16.  melléklet 2.  pontja 
szerinti adatait.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az  ezeket tartalmazó dokumentációt 
–  a  feladatellátáshoz szükséges mértékben – a  felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenységben 
részt vevő orvos, pszichológus, ergonómus, egészségügyi szakdolgozó, illetve bizottság kezelheti. Az  adatkezelők 
felhívására az érintett köteles adatainak átadására.
(3) A 16. melléklet 2. pont e) alpontja szerinti adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet a felülvizsgálati, 
engedélyezési és véleményezési tevékenység során eljáró orvos, illetve bizottság, kivéve, ha ez  ellen az  érintett 
írásban kifejezetten tiltakozik. Az érintettet tájékoztatni kell a tiltakozás lehetőségéről.
(4) Az állományilletékes parancsnok és személyügyi szerv részére kizárólag a 16. melléklet 2. pont i) alpontja szerinti 
adat továbbítható. Az  állományilletékes parancsnok jogosult kezelni a  felülvizsgálati eljárás kezdeményezését 
megelőzően jogszerűen tudomására jutott egészségügyi adatot. A  Honvédség központi pénzügyi szervének 
a 16. melléklet 2. pont a)–c), db), gc), továbbá h)–i) alpontjaihoz tartozó adatokat át kell adni.
(5) A  betegség katonai kötelmekkel való összefüggésének véleményezése esetén a  Honvédség közegészségügyi 
és járványügyi szolgálata részére a  16.  melléklet 2.  pont i)  alpont szerinti adatot az  érintettre vonatkozó teljes 
adatállománnyal együtt kell továbbítani.
(6) Az egészségkárosodás mértékéről szóló szakvélemény beszerzése céljából a rehabilitációs szakértői szerv részére 
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényben felsorolt személyes adatok továbbíthatók.
(7) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátása során felhasznált, illetve keletkezett egészségügyi 
dokumentációt az  adatfelvételtől számított 30 évig kell megőrizni. Az  egyéb dokumentációban szereplő adatok 
a  szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők. Ha a  szolgálati viszony egészségi vagy 
pszichikai alkalmatlanság alapján szűnt meg, az  alkalmasság minősítésére vonatkozó adatot az  egészségügyi 
dokumentáció megőrzési idejével megegyező ideig kell kezelni.
8/B. §. (1) A 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyekre vonatkozó – a 16. melléklet 1. és 2. pontjában 
meghatározott – személyes adatokhoz közvetlenül hozzáférhet, valamint az adatokat tartalmazó dokumentációba 
betekinthet az utaltsági rend szerinti alapellátást végző honvéd-egészségügyi szolgálat.
(2) Az  alkalmassági minősítés érvényessége alatt folytatott gyógykezelés esetén az  érintett köteles átadni 
a  gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatait. A  minősítést érdemben befolyásoló betegségre vonatkozó 
egészségügyi dokumentációt az  alapellátást végző honvéd-egészségügyi szolgálat – az  érintett tájékoztatását 
követően – továbbítja a minősítésre jogosult bizottságnak.
8/C. § A 8. § (5) bekezdése és a 8/A. § (7) bekezdése alkalmazásában egészségügyi dokumentáció:
a) a gyógykezelés során keletkezett egészségügyi dokumentáció, valamint
b) orvos és pszichológus által, nem gyógykezelési célból végzett vizsgálatról készült dokumentáció.
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8/D.  § (1) A  Honvédség az  egészség megőrzésének és javításának előmozdításához kapcsolódóan az  egyéni és 
az állományra vonatkozó egészségi állapot nyomon követése, valamint a Honvéd Testalkati Program megvalósítása 
céljából kezeli a 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek 16. melléklet 3. pontja szerinti adatait.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az  ezeket tartalmazó dokumentációt 
– a  feladatellátáshoz szükséges mértékben – a  Honvédség központi egészségügyi szervezetének 
egészségfejlesztésért felelős szerve kezelheti.
(3) A  16.  melléklet 3.  pont e), fa)–fd)  alpontjában foglalt adatoknak az  érintett részéről történő szolgáltatása 
önkéntes.
(4) Az  érintettre vonatkozó személyes adatokhoz közvetlenül hozzáférhet, valamint az  adatokat tartalmazó 
dokumentációba betekinthet az  alapellátást végző honvéd-egészségügyi szolgálat, valamint az  alkalmasság 
vizsgálatában, minősítésében és ellenőrzésében részt vevő állomány.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetők.
8/E. § (1) A honvédelmi szervezet a szolgálatteljesítésre, illetve munkavégzésre képes állapot ellenőrzését, továbbá 
a  katonai fegyelem és biztonság fenntartását és fokozását szolgáló szűrővizsgálatok végrehajtása céljából kezeli 
a Honvédség személyi állománya tagjának 16. melléklet 4. pontja szerinti adatait.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az  ezeket tartalmazó dokumentációt 
– a feladatellátáshoz szükséges mértékben – a vonatkozó miniszteri utasításokban meghatározott, a szűrővizsgálat 
kezdeményezésére, elrendelésére és végrehajtására jogosult személyek kezelhetik.
(3) Az  (1) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó dokumentációt az adatfelvételtől számított 5 évig kell 
megőrizni.
8/F.  § (1) A  Honvédség a  központi egészségügyi szervezetének szolgáltatásaira való igényjogosultság 
nyilvántartása, ellenőrzése, az  igényjogosulti létszám meghatározása és aktualizálása céljából kezeli a  vonatkozó 
kormányrendeletben meghatározott személyi állomány 16. melléklet 5. pontja szerinti adatait.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az  ezeket tartalmazó dokumentációt 
– a feladatellátáshoz szükséges mértékben – a Honvédség központi egészségügyi szervezetének az igényjogosulti 
állomány adatainak nyilvántartásáért felelős személyi állománya kezelheti.
(3) A 16. melléklet 5. pont a)–b) és e)–g) alpontjaiban foglalt adatokhoz közvetlenül hozzáférhetnek a Honvédség 
központi egészségügyi szervezetének betegellátói.
(4) Az érintettre vonatkozó adatok az (1) bekezdés szerinti célból az igényjogosultság megszűnéséig kezelhetők.
8/G.  § (1) A  Honvédség a  hazai és nemzetközi gyakorlatok, kiképzések, országvédelmi, katasztrófavédelmi 
feladatok, a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja és a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatok, valamint a külszolgálatok 
egészségügyi biztosításának támogatása, az  egészségügyi repatriálás, sebesültszállítás és mentés megszervezése 
céljából kezeli a 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek 16. melléklet 6. pontja szerinti adatait.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az  ezeket tartalmazó dokumentációt 
–  az  (1)  bekezdés szerinti feladatellátáshoz szükséges mértékben – a  Magyar Honvédség egészségügyi 
koordinációért felelős szerve kezelheti.
(3) Az  (1) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó dokumentációt az adatfelvételtől számított 5 évig kell 
megőrizni.
8/H. § A 8. és 8/A. §-okban, foglaltakon felül egészségügyi ellátóhálózaton kívüli adattovábbításnak minősül
a) büntetőügyben a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, az igazságügyi 
szakértő, polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági ügyben a  bíróság, az  ügyészség, 
a közigazgatási hatóság, az igazságügyi szakértő adatkérésének teljesítése,
b) szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek adatkérésének teljesítése,
c) a  nemzetbiztonsági szolgálatok részére, törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében történő 
adatátadás,
d) a  légi-, vasúti és víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatát végző 
közlekedésbiztonsági szerv adatkérésének teljesítése,
e) a  Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére, törvényben meghatározott 
feladata ellátása érdekében történő adatátadás,
f ) a  honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezete részére, polgári peres ügyben történő adatátadás, 
valamint
g) a  Magyar Honvédség parancsnoka részére, a  fegyelmi információs rendszer működtetése céljából történő 
adatátadás.
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8/I.  § (1) A  honvédelmi egészségkárosodási ellátást és a  baleseti járadékot megállapító szerv a  honvédelmi 
egészségkárosodási ellátással kapcsolatos jogosultság és a baleseti járadékra való jogosultság elbírálása, valamint 
a  honvédelmi egészségkárosodási ellátással és a  baleseti járadékkal kapcsolatos feladatok ellátása céljából kezeli 
a  honvédelmi egészségkárosodási ellátásban és a  baleseti járadékban részesülő személy 15.  melléklet szerinti 
adatait. Ezeket az adatokat fellebbezés esetén a fellebbezés elbírálására jogosult honvédelmi szervezet is kezeli.
(2) A  honvédelmi egészségkárosodási ellátással, valamint a  baleseti járadékkal kapcsolatos nyilvántartásba 
betekinthetnek a  honvédelmi egészségkárosodási ellátással és a  baleseti járadékkal kapcsolatos döntés 
előkészítése, meghozatala, végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása 
céljából:
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) a Honvédség központi személyügyi és pénzügyi szerve,
c) a miniszter által vezetett minisztérium személyügyi szerve,
d) a honvédelmi szervezet saját állománya vonatkozásában a honvédelmi szervezet személyügyi szerve,
e) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
f ) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet,
g) a honvédelmi szervezetnél az érintett illetmény számfejtését végző szerv.
(3) Az adatkezelés
a) a jogosultság megállapítása esetén a honvédelmi egészségkárosodási ellátásra, valamint a baleseti járadékra való 
jogosultság megszűnését követő ötödik év december 31-ig,
b) abban az  esetben, ha a  jogosultság megállapítására nem kerül sor, az  erről hozott döntés elleni, a  honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 186. § (1) bekezdése szerinti keresetindításra nyitva 
álló határidő leteltét követő harminc napig, keresetindítás esetén a bíróság döntésének jogerőre emelkedéséig
tart.
(4) A  honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapításakor, valamint megszűnésekor a  honvédelmi 
egészségkárosodási ellátást megállapító szerv köteles ennek tényéről a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásait folyósító szervet, valamint a  baleseti ellátást folyósító szerveket és a  nyugdíjigazgatási szerveket tizenöt 
napon belül tájékoztatni.

5. A toborzó nyilvántartás
9. § (1) A toborzó szakterület kezeli a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd 
tisztjelöltnek, a  honvéd altiszt-jelöltnek és az  önkéntes tartalékos katonának jelentkezők (a továbbiakban együtt: 
jelentkező) 1. melléklet szerinti adatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(3) A  toborzó szakterület által végzett adatkezelést a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó 
szerve végzi.
(4) A toborzó szakterületen történő adatkezelés célja
a) a szerződéses,
b) a hivatásos,
c) a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti, és
d) az önkéntes tartalékos
állomány utánpótlásának biztosítása.
(5) A  toborzó nyilvántartásba történő bekerülés a  jelentkező kérelmére történik. A  toborzó nyilvántartás alapja 
a jelentkező által kitöltött adatlap – mely elektronikusan, illetve személyesen kerül megküldésre a katonai igazgatási 
szervek útján –, a jelentkező által átadott okmányok elektronikus formátumban, a bűnügyi nyilvántartó szerv, vagy 
a  katonai igazgatási szerv által kiállított hatósági bizonyítvány és az  egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot 
megállapító honvédségi szervezet határozata.
(6) A toborzó szakterület által kezelt adatokhoz a szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos döntés előkészítése és 
meghozatala céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet, és az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthet
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) a Honvédség központi személyügyi szerve,
c) annak a honvédelmi szervezetnek a személyügyi szerve, amelynek állományába a jelentkező bekerülhet,
d) az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot megállapító honvédségi szervezet.
(7) A  toborzó szakterület által kezelt adatokat a  (3)  bekezdés szerinti adatkezelő a  kiválasztás és a  szolgálati 
viszony létrehozása érdekében átadja a  szolgálati viszony létrehozásáért felelős honvédségi szervezet részére. 
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A toborzó szakterület által kezelt adatokat, amennyiben az érintettel szolgálati viszony jön létre, úgy a személyügyi 
nyilvántartás vezetésére jogosult honvédségi szervezet kezeli tovább. Szolgálati viszony létrejötte hiányában 
az  adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha a  jelentkező az  adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul 
annak érdekében, hogy a későbbi szolgálati viszony létesítés lehetőségéről tájékoztatást kapjon.

6. A személyügyi nyilvántartás
10.  § (1) A  személyügyi szakterület által kell kezelni a  Honvédség személyi állománya, valamint ezek 
társadalombiztosítási, szociális vagy kegyeleti gondoskodásra jogosult hozzátartozóinak és az  egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak 2. melléklet szerinti adatait.
(2) A  személyügyi szakterület által kezelt adatokat a  6.  § (1)  bekezdése szerinti hozzáférésnek megfelelően 
a honvédelmi szervezet személyügyi szerve, illetve a Honvédség központi személyügyi szerve, valamint a miniszter 
által vezetett minisztériumban foglalkoztatottak tekintetében a személyügyi feladatok ellátására kijelölt szerv kezeli.
(3) A  (2)  bekezdésben felsorolt adatkezelők közös adatkezelésük tartalmát, felelősségi köreiket szerződésben 
rögzítik.
(4) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a  személyügyi feladatok ellátása során 
adatfeldolgozói tevékenységet végez, melynek feltételeit szerződés tartalmazza.
(5) A személyügyi nyilvántartásban történő adatkezelés célja
a) a szolgálati viszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő munkáltatói döntések, 
a jognyilatkozatok és munkáltatói döntések előkészítésének és meghozatalának biztosítása,
b) a  szolgálati viszonnyal, illetve az  egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő jogok 
gyakorolhatóságának és kötelezettségek teljesíthetőségének biztosítása,
c) a  hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, szociális és kegyeleti gondoskodás megállapításának és 
folyósításának biztosítása.
(6) A  Honvédség személyi állománya adatait a  szolgálati viszony, illetve az  egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követően – a  13/A.  § szerinti szolgálaton kívüliek állományába 
tartozók kivételével –
a) a 16. § (4) bekezdése alapján az érdekvédelmi szakterületért felelős honvédségi szervezet,
b) a  kiképzett tartalékosok adatait az  adatpontosítás idejére a  Honvédség katonai igazgatási és központi 
adatfeldolgozó szerve,
c) minden egyéb esetben a nyilvántartás alapjául szolgáló iratokat a központi irattározásra kijelölt szerve
kezeli tovább.
11.  § (1) A  személyügyi szakterület által kezelt adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek 
a  6.  § (1)  bekezdésében meghatározott hozzáférés szerinti mértékben és az  annak alapjául szolgáló iratokba 
betekinthetnek a szolgálati viszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos döntések 
előkészítése és meghozatala, azok végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása 
céljából
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka és 
helyettesei,
b) vezénylés, kirendelés esetén a  vezénylés, kirendelés helye szerinti honvédelmi szervezet személyügyi szerv 
kijelölt tagja,
c) az  alárendeltjei vonatkozásában a  teljesítményértékelést végző személy, a  szolgálati elöljáró és 
az állományilletékes parancsnok,
d) az  állomány érintett tagjait illetően a  fegyelmi, kártérítési, szabálysértési, büntető, méltatlansági, valamint 
a szociális ügyben eljáró személy vagy bizottság, munkacsoport tagjai, továbbá a panasz és beadvány elbírálásának 
előkészítésében eljáró személyek,
e) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
f ) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,
g) a honvédelmi szervezeteknél munkaügyi ellenőrzést végző szerv kijelölt tagja,
h) az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző személy,
i) a Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerv kijelölt tagja,
j) a  honvédelmi szervezeteknél az  érintett illetmény számfejtését befolyásoló adatok tekintetében 
az illetményszámfejtést végző szerv kijelölt tagja,
k) a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerv kijelölt tagja adatfeldolgozói feladatai 
ellátásának mértékéig, és
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l) az  önkéntes tartalékos katonák adatai tekintetében a  katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi 
szerveinek kijelölt tagjai.
(2) A  Kormány által rendeletben kijelölt honvédségi szervezet a  Hjt. 46.  § (1)  bekezdés r) és s)  pontja szerinti 
rendelkezési állományba áthelyezettek Hjt. 59.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti áthelyezésének elősegítése 
érdekében
a) a  rendelkezési állományba áthelyezéssel egyidejűleg a  7.  melléklet szerinti adatokat továbbítja a  kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervnek (a továbbiakban: személyügyi központ),
b) ellátja a tartalékállomány kezelésével kapcsolatos, a Kormány rendeletében meghatározott feladatokat.
(3) A  Hjt. 46.  § (1)  bekezdés r) és s)  pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezettek adatai a  Hjt. 59.  § 
(2)  bekezdés c)  pontja szerinti áthelyezésig, illetve a  szolgálati viszonynak a  Hjt. 47.  § (2)  bekezdése szerinti 
megszűnéséig kezelhetők.
(4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti személyek adatait a  személyügyi központ, a  nyilvántartásban keresést kérő vagy 
üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv ismerheti meg.
(5) A  miniszter által létrehozott fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet a  Honvédség létesítményeit 
őrző fegyveres biztonsági őrség vonatkozásában a  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbtv.) 7.  § (1a)  bekezdés d)  pontja szerinti önkéntes 
tartalékos katonai szolgálati viszony létesítése érdekében a  1.  melléklet a)  pontja, b)  pontja, d)  pont da) és 
db)  alpontja, e)  pontja, f )  pontja, g)  pontja szerinti adatokat, valamint a  2.  melléklet s)  pontja szerinti adatokat 
továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.
(6) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a  Magyar Honvédség létesítményeit őrző 
fegyveres biztonsági őrség tagjának az  Fbtv. 7.  § (1a)  bekezdés d)  pontja szerint létesített önkéntes tartalékos 
katonai szolgálati viszony és a  jogviszonnyal kapcsolatos kérdések, továbbá azok igazolása céljából a  2.  melléklet 
a)  pont aa), ac) és ad)  alpontjai, c)  pont cc) és cd)  alpontja, d)  pont dd)–df )  alpontjai, f )  pont fb) és fc)  alpontjai, 
g)  pont gb), gc), ge), gm), gp), gs), gu)  alpontjai, i)  pont ia)  alpontja, és r)  pontja szerinti adatokat továbbítja 
a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet részére.
12.  § (1) A  honvéd tisztjelöltek esetén a  szolgálati viszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése céljából a  személyügyi szakterület a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3.  melléklet 
I/B. pont 1. alpontja szerinti adatokat vehet át a hallgatók nyilvántartásából.
(2) A  honvéd altiszt-jelöltek esetén a  szolgálati viszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése céljából a  személyügyi szakterület a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41.  § 
(4) bekezdése szerinti adatokat vehet át a köznevelési intézmény által vezetett nyilvántartásból.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti személyek adatai a hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesítése esetén 
a személyügyi nyilvántartásban tovább kezelhetők.
13.  § (1) A  kiképzett tartalékosnak nem minősülő személyek esetén a  Honvédség központi irattározásra kijelölt 
szervezete a személyi anyagokat a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, 
a  katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása, valamint a  tudományos kutatás 
elősegítése céljából a  szolgálati viszony megszűnésétől vagy megszüntetésétől számított ötven évig köteles 
megőrizni. A  megőrzési határidő lejárta előtt a  Honvédség központi irattározásra kijelölt szervének vezetője 
a  katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása, valamint a  tudományos kutatás 
elősegítése céljára figyelemmel javaslatot tehet a személyi anyagok további őrzésére.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  megőrzési határidő lejártát követően a  levéltári törvényben foglalt feladatok 
végrehajtása céljából – végleges megőrzésre – a Hadtörténelmi Levéltárnak át kell adni azok iratait, akik
a) állami vezetői, az egység vagy azzal azonos, továbbá magasabb szintű parancsnoki, vezetői beosztást láttak el,
b) tábornoki rendfokozatot viseltek,
c) akiket hősi halottá, vagy a Magyar Honvédség halottjává minősítettek,
d) állami díjasok, Kossuth- vagy Széchenyi-díjasok,
e) akadémikusok vagy a tudományok doktori fokozatával rendelkeznek, vagy
f ) olimpiai vagy világbajnoki címet szereztek.
13/A.  § (1) A  Hjt. szerinti szolgálaton kívüliek állományába tartozó személyekről a  6.  melléklet szerinti adatokat 
kell kezelni. Az  érintettnek a  szolgálaton kívüliek állományába történő felvételére történő kérelmével egyidejűleg 
nyilatkoznia kell adatainak további kezelésére vonatkozóan.
(2) A szolgálaton kívüliek állományába tartozók adatait a Honvédség központi személyügyi szerve kezeli.
(3) A  szolgálaton kívüliek állományába tartozók adatkezelésének célja a  hivatásos állományba történő visszavétel 
elősegítése, továbbá a hivatásos állományból kiváló személy honvédségi kötődésének fenntartása.
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(4) Szolgálaton kívüliek adatai annak az évnek az utolsó napjáig kezelhetők, amikor
a) a Hjt. 76. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam letelik,
b) az érintett öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, vagy
c) az egyéb közszolgálati jogviszony keretében történő foglalkoztatása megszűnik.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott célból az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatokat megismerheti:
a) a miniszter,
b) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői,
c) a Magyar Honvédség parancsnoka.

7. A fegyelmi szakterület nyilvántartásai és a fegyelmi információs rendszer
14.  § (1) A  fegyelmi szakterület által vezetett nyilvántartásokban kell kezelni a  Honvédség személyi állománya 
3. melléklet szerinti adatait. A fegyelmi szakterület által kezelt nyilvántartások az alábbiak:
a) fegyelmi nyilvántartás,
b) szabálysértési nyilvántartás,
c) büntető ügyek nyilvántartása,
d) méltatlansági nyilvántartás.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásokban szereplő adatokat a  honvédelmi szervezet jogi és igazgatási 
szolgálata, fellebbezés esetén a fellebbezés elbírálására jogosult honvédelmi szervezet jogosult kezelni.
14/A.  § (1) A  fegyelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja a  fegyelmi eljárás lefolytathatóságának, 
a  fegyelmi eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a  kiszabott fenyítések 
és azok hatályának naprakész megállapíthatósága, továbbá a szolgálati viszony és egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszony, a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítési akadály megállapíthatóságának 
biztosítása.
(2) A  fegyelmi nyilvántartásban szereplő adatok a  szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig 
kezelhetők.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, ha
a) a fegyelmi eljárás a szolgálati viszonyt vagy rendfokozatot érintő szankcióval zárult, a fegyelmi nyilvántartásban 
szereplő adatok az  érintett személyre irányadó – az  eljárás befejezésekor hatályos jogszabályok alapján 
megállapított – öregségi nyugdíj korhatárig
b) a  fegyelmi eljárásban elbírálható katonai vétség esetén pénzbüntetés kerül kiszabásra, úgy a  fegyelmi 
nyilvántartásban szereplő adatok a  szolgálati viszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a  pénzbüntetés 
megfizetéséig
kezelhetők.
14/B.  § (1) A  szabálysértési nyilvántartásban történő adatkezelés célja a  szabálysértés esetén fennálló felelősség 
megállapítása érdekében kezdeményezett eljárás lefolytathatóságának, a  szabálysértési eljárás során történő 
döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a  kiszabott fenyítések és azok hatályának naprakész 
megállapíthatósága, továbbá a  szolgálati viszony, a  honvéd tisztjelölti és a  honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony 
létesítési akadály megállapíthatóságának biztosítása.
(2) A  szabálysértési nyilvántartásban szereplő adatok a  szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig 
kezelhetők.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, amennyiben
a) pénzbírságot kirovó szankcióval zárult a  szabálysértési eljárás, úgy a  szabálysértési nyilvántartásban szereplő 
adatok a szolgálati viszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a pénzbírság megfizetéséig,
b) a  szabálysértési eljárás a  szolgálati viszonyt vagy rendfokozatot érintő szankcióval zárult, a  szabálysértési 
nyilvántartásban szereplő adatok az  érintett személyre irányadó – az  eljárás befejezésekor hatályos jogszabályok 
alapján megállapított – öregségi nyugdíj korhatárig kezelhetők.
14/C.  § (1) A  büntető ügyek nyilvántartásában történő adatkezelés célja a  bűncselekmény esetén fennálló 
felelősség megállapítása érdekében kezdeményezett eljárás lefolytathatóságának, bűncselekmény esetén 
a  döntés-előkészítésnek és döntéshozatalnak biztosítása, továbbá az  egyes személyügyi igazgatási eljárások 
lefolytatásának elősegítése..
(2) A  büntető ügyek nyilvántartásában szereplő adatok a  szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig 
kezelhetők. Ha a büntetőeljárás a szolgálati viszonyt vagy rendfokozatot érintő szankcióval zárult, a büntető ügyek 
nyilvántartásában szereplő adatok az érintett személyre irányadó – az eljárás befejezésekor hatályos jogszabályok 
alapján megállapított – öregségi nyugdíj korhatárig kezelhetők.



35392 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 

14/D. § (1) A méltatlansági nyilvántartásban történő adatkezelés célja a méltatlansági eljárás lefolytathatóságának, 
a  méltatlansági eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a  méltatlanság 
megállapíthatósága, továbbá a szolgálati viszony és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítési, a honvéd 
tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítési akadály megállapíthatóságának biztosítása.
(2) A  méltatlansági nyilvántartásban szereplő adatok az  érintett személyre irányadó – az  eljárás befejezésekor 
hatályos jogszabályok alapján megállapított – öregségi nyugdíj korhatárig kezelhetők, ha a  szolgálati viszony 
megszüntetésére került sor.
14/E.  § A  fegyelmi szakterület által kezelt adatokhoz a  fegyelmi határozat jogkövetkezményeinek megállapítása, 
a  fegyelmi fenyítés hatályának fennállása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása céljából, az  ezekkel, illetve 
egyéb szolgálati jogviszonnyal összefüggő, azzal kapcsolatos peres eljárások képviseletének ellátása érdekében 
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek, valamint az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:
a) a miniszter, a közigazgatási államtitkár, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) az alárendeltjei vonatkozásában az állományilletékes parancsnok,
c) középszintű vezető szerv vezetője és az általa kijelölt személy,
d) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
e) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet állományából kijelölt személy,
f ) az adott ügyben érintett személy tekintetében a fegyelmi, a szabálysértési, a méltatlansági és a büntetőeljárásban 
eljáró személy.
15. § (1) A fegyelmi információs rendszerben kell kezelni a honvédek és az önkéntes tartalékos katonák 3. melléklet 
a), d) és f ) pontjában meghatározott adatain túl
a) a pszichikai állapotra vonatkozó adatokat,
b) az elszenvedett sérülésre és gyógyulási időtartamára vonatkozó adatokat, valamint
c) a korábbi öngyilkossági kísérletre vonatkozó adatokat.
(2) A fegyelmi információs rendszerben történő adatkezelés célja
a) a  Honvédség magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében a  honvédelmi szervezeteknél történt, a  katonai 
fegyelemre és a  honvédelmi szervezetek fegyelmi helyzetére kiható eseményekről a  Magyar Honvédség 
parancsnokának tájékoztatása,
b) az a) pontban meghatározott események megelőzése,
c) a honvédelmi szervezetek egységes joggyakorlatának elősegítése.
(3) A fegyelmi információs rendszerben szereplő
a) adatokat a honvédelmi szervezet kezeli,
b) az  adatokkal kapcsolatos adatkezelési feladatokat a  honvédelmi szervezet jogi és igazgatási szolgálatának 
állománya és a nyomozótiszt látja el,
c) adatokba a 14/E. §-ban meghatározott személyek tekinthetnek be,
d) adatok a keletkezésüktől számított 15 évig kezelhetők.

8. Az érdekvédelmi nyilvántartás
16. § (1) Az érdekvédelmi szakterület kezeli a (4) bekezdés szerinti személyek 5. melléklet szerinti adatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(3) Az  érdekvédelmi szakterület által kezelt adatokat a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó 
szerve a társadalombiztosítási, a szociális és a kegyeleti ellátásra való jogosultság megszűnéséig vezeti.
(4) Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja
a) a honvédségi nyugdíjasnak, a nyugállományú katonának, a köztársasági elnök által szolgálaton kívüli állományba 
felvett személynek,
b) a  hivatásos, a  szerződéses és az  önkéntes tartalékos, vagy a  hadkötelezettség alapján történő katonai 
szolgálatteljesítéssel összefüggő baleset, betegség, sebesülés vagy haláleset miatt társadalombiztosítási, illetve 
szociális ellátásra jogosultaknak, c) a korábban hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítetteknek,
d) az a)–c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak, és
e) az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott állomány esetén a jogviszony megszűnését 
vagy megszüntetését követően, a Honvédséggel kötött egyéni megállapodás alapján
társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása, valamint elismerés 
adományozása.
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(5) A  (4)  bekezdés d)  pontja szerinti állomány esetén az  érdekvédelmi szakterület számára előírt adatokat 
– az érintett hozzájárulásával – a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve rögzíti a HM KGIR 
adatbázisába.
(6) Az érdekvédelmi szakterület által kezelt adatok alapjául szolgáló iratokat a (3) bekezdés szerinti idő eltelte után 
megőrzés érdekében a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervezete kezeli tovább.
(7) Az  érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátás 
megállapításának és folyósításának, valamint elismerés adományozásának céljából elektronikus úton közvetlenül 
hozzáférhetnek és annak alapjául szolgáló okiratokba betekinthetnek:
a) miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) a Honvédség központi személyügyi szerve,
c) az  állomány érintett tagjait illetően a  fegyelmi, rehabilitációs, valamint a  szociális ügyben eljáró, valamint 
az elismerés adományozásának előkészítésében eljáró személy,
d) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
e) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,
f ) a honvédelmi szervezeteknél az érintett illetmény számfejtését végző szervek kijelölt tagja,
g) az önkéntes tartalékos katonák adatai tekintetében a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szervek 
kijelölt tagjai.

9. Kártérítési nyilvántartás
17. § (1) A kártérítési nyilvántartásban kell kezelni a Honvédség személyi állománya 17. melléklet szerinti adatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a honvédelmi szervezet, fellebbezés esetén a fellebbezés elbírálására jogosult 
honvédelmi szervezet kezeli.
(3) A  kártérítési nyilvántartásban történő adatkezelés célja a  kártérítési eljárás lefolytathatóságának, a  kártérítési 
eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a  megállapított kártérítés és azok 
teljesítésének naprakész megállapíthatósága.
(4) A  kártérítési nyilvántartásban szereplő adatok a  szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig 
kezelhetők. Ha az  érintett szolgálati viszonya a  kiszabott kártérítés teljesítése előtt szűnik meg vagy kerül 
megszüntetésre, úgy a kártérítési nyilvántartásban szereplő adatok a kártérítés teljesítéséig kezelhetők.
18.  §  A  kártérítési eljárás lefolytatása, a  kártérítési határozat jogkövetkezményeinek megállapítása, a  kiszabott 
kártérítés érvényesítéséhez szükséges eljárás lefolytatása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása céljából 
a kártérítési nyilvántartásban elektronikusan tárolt adatokhoz hozzáférhetnek, valamint az annak alapjául szolgáló 
iratokba betekinthetnek feladatkörük ellátásának mértékéig:
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) az alárendeltjei vonatkozásában az állományilletékes parancsnok,
c) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
d) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet állományának kijelölt tagja,
e) a kártérítési ügyben eljáró személy,
f ) a honvédségi szervezet logisztikai feladatokat ellátó szerv állománya,
g) az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző személy,
h) a szolgálati, illetve a szakmai elöljárói ellenőrzéseket végrehajtó személy.

10. A pénzügyi nyilvántartás
19.  § (1) Pénzügyi szakterület által kell kezelni a  Honvédség személyi állománya 14.  melléklet szerinti személyes 
adatait.
(2) A pénzügyi szakterület által kezelt adatokat a Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve vezeti.
(3) A  pénzügyi szakterület által végzett adatkezelés célja az  (1)  bekezdés szerinti személyeket pénzben megillető 
járandóságok, juttatások és költségtérítések kifizethetőségének biztosítása.
(4) A  pénzügyi szakterület által kezelt adatok az  érintett pénzügyi ellátásával, valamint az  ehhez fűződő 
adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályokban előírt időtartamig kezelhetők.
(5) A  pénzügyi szakterület által kezelt adatokhoz a  pénzbeli járandóságok, juttatások és költségtérítések 
folyósításával kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala, a  kifizethetőség biztosítása, a  törvényességi 
felügyelet gyakorlása, valamint a követelések érvényesítése céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek 
és az azok alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek:
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) a Honvédség központi személyügyi szerv kijelölt tagja,
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c) a  honvédelmi szervezet állománya vonatkozásában a  honvédelmi szervezet személyügyi szerv, vezénylés, 
kirendelés esetén a vezénylés, kirendelés helye szerinti honvédelmi szervezet kijelölt tagja,
d) az alárendeltjei vonatkozásában a szolgálati elöljáró és az állományilletékes parancsnok,
e) a  honvédelmi szervezeteknél az  érintett fegyelmi, szabályszegési, szabálysértési, büntető, méltatlansági, 
kártérítési, valamint szociális ügyében eljáró személy,
f ) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
g) a  honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja, valamint a  követelések 
érvényesítésében eljáró személy,
h) a honvédelmi szervezeteknél munkaügyi ellenőrzést végző szerv kijelölt tagja,
i) az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző személy,
j) a honvédelmi szervezeteknél az érintett illetmény számfejtését végző szerv kijelölt tagja, és
k) a szolgálati, illetve a szakmai elöljárói ellenőrzéseket végrehajtó személy.

11. A Honvédség szociális és érdekvédelmi gondoskodási körébe tartozók társadalombiztosítási 
ellátásainak nyilvántartása
19/A.  § (1) A  Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve kezeli a  Honvédség hivatásos és szerződéses 
állománya a  Honvédség szociális és érdekvédelmi gondoskodási körébe tartozó öregségi nyugdíjban, nők 
kedvezményes nyugdíjában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, árvaellátásban és özvegyi 
nyugdíjban részesülő személyek vonatkozásában a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított és az általa a Honvédség 
központi pénzügyi és számviteli szerve részére biztosított ellátás adatait, a rögzített szolgálati nyugdíjakat, valamint 
az 5. melléklet g), ha)–hb) és he) alpontja, és a 14. melléklet a) pontja szerinti adatait.
(2) A  Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve által végzett adatkezelés célja az  (1)  bekezdés szerinti 
személyek vonatkozásában statisztikai célú adatfeldolgozás, NATO tervezési és hazai költségvetési tervezési 
feladatok, valamint az érdekvédelmi feladatok végrehajthatóságának a biztosítása.
(3) Az  adatkezelő a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben kapott felhatalmazás 
alapján igényelheti a  (2)  bekezdés szerinti feladatok végrehajthatóságának érdekében az  (1)  bekezdés szerinti 
adatokat.
(4) A Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve által végzett adatkezelés az (1) bekezdés szerinti személyek 
utolsó társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságának megszűnését követő huszonötödik év december 31-ig 
tart.
(5) A  Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerve által kezelt adatokhoz a  társadalombiztosítási, egyes 
pénzügyi, szociális, érdekvédelmi és kegyeleti ellátás megállapíthatóságának és folyósíthatóságának céljából 
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és annak alapjául szolgáló okmányokba betekinthetnek:
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) a Honvédség központi személyügyi szerv kijelölt tagja,
c) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
d) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,
e) a honvédelmi szervezeteknél az érintett juttatásainak számfejtését végző szervek kijelölt tagjai.

12. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nyilvántartásaira vonatkozó sajátos szabályok
20. § (1) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) állományának tagjairól vezetett adatokra 
a 4–11. alcím rendelkezéseit ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  KNBSZ állományába tartozó személy a  KNBSZ törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatainak 
ellátása céljából a  honvédelmi szervezetek valamennyi adatához közvetlenül hozzáférhet és az  azok alapjául 
szolgáló iratokba betekinthet, azokról másolatot készíthet.
(3) A  KNBSZ állományáról a  13/A.  §-ban meghatározottakon kívül, a  6.  § szerinti adatbázisokat a  KNBSZ kezeli. 
A KNBSZ a Honvédség személyügyi szakterület részére, a miniszter által meghatározott adatokról csak számszerű, 
összesített információk adására kötelezett.
(4) A  KNBSZ állományáról kezelt adatokat megismerheti, valamint a  KNBSZ e  törvény által vezetett 
nyilvántartásaiból adat továbbítható
a) a miniszter,
b) a miniszter vagy a KNBSZ főigazgatója által meghatározott személy, továbbá
c) törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges mértékben a KNBSZ állományába tartozó személy
részére.
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(5) A  KNBSZ erre vonatkozó engedélye alapján a  Honvédség állományába tartozó, kijelölt személy megismerheti 
a KNBSZ állományáról vezetett adatokat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges mértékben.
(6) A  KNBSZ-nél kezelt adatok nyilvántartása vezetésének rendjére a  KNBSZ főigazgatója saját hatáskörében 
intézkedik.

13. Beléptetéssel kapcsolatos nyilvántartások
21.  § (1) A  honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumba (a továbbiakban: objektum), valamint 
objektumon belül a  belépési jogosultsághoz kötött területre történő be- és kilépés ellenőrzése, a  belépő 
személyek azonosítása, belépési jogosultságaik nyilvántartása, az  élet- és vagyonbiztonság, valamint honvédelmi 
és nemzetbiztonsági érdek, továbbá a  minősített adatok védelme céljából a  beléptetésért felelős honvédelmi 
szervezet a  (2)  bekezdés szerinti belépőknek az  adatait elektronikus beléptetési rendszerben vagy egyéb módon 
kezelheti. Ha az adatokat a beléptetési rendszer üzemeltetőjeként nem az adatkezelő szervezethez tartozó állomány 
rögzíti, úgy e  tevékenység során adatfeldolgozónak minősül. A  beléptetési adatok feldolgozásának feltételeit 
szerződés tartalmazza.
(2) A beléptetés során a következő adatok kezelhetők:
a) a Honvédség személyi állományának tagja családi és utóneve, rendfokozata, – állandó belépési engedély esetén – 
arcképmása és a belépési engedély száma, valamint a honvédelmi szervezet megnevezése,
b) a  Honvédség személyi állományába nem tartozó személy családi és utóneve – állandó belépési engedély 
esetén – arcképmása és a belépési engedély száma, valamint az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági társaság 
megnevezése,
c) a  szolgálati, a  honvédelmi szervezet állományába tartozó kormánytisztviselő kormánytisztviselői, a  honvédelmi 
szervezet állományába tartozó közalkalmazott közalkalmazotti, a  honvédelmi szervezet állományába tartozó 
honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti igazolvány száma vagy a  személyazonosító igazolvány 
okmányazonosítója, külföldi személy esetén útlevelének száma,
d) az adott objektumban való be- és kilépés időpontja, gépjárművel történő behajtás esetén a gépjármű forgalmi 
rendszáma és a be- és kihajtás időpontja.
(3) Az adatokat a beléptetésért felelős honvédelmi szervezet a keletkezésüktől számított 15 évig kezeli.
(4) A beléptető rendszerben rögzített adat továbbítható
a) a honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumban elkövetett bűncselekmény, szabálysértés, fegyelmi 
vétség miatt indult eljárásban bizonyítékként történő felhasználás, az  érintett jogainak gyakorlása céljából 
az eljárást lefolytató szervnek,
b) a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából a KNBSZ-nek,
c) a  szolgálatteljesítési idő valóságtartalmának megállapítása céljából a  miniszter, a  miniszter által vezetett 
minisztérium állami vezetői, valamint a  Magyar Honvédség parancsnoka, továbbá – közvetlen alárendeltjei 
vonatkozásában – a szolgálati elöljáró vagy a hivatali felettes részére,
d) az adott objektumba vagy annak beléptető ponttal elzárt területére történő beléptetésért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumi szervezeti egység, honvédelmi szervezet, vagy annak szervezeti egység vezetője részére 
az adott belépési ponthoz tartozó, belépési joggal rendelkező személyekről, a belépési engedélyek indokoltságának 
felülvizsgálata céljából. Ha egy objektumban vagy azon belül beléptető ponttal elzárt területre a  belépést több 
honvédelmi szervezet is engedélyezheti, különösen közös elhelyezésben levő honvédelmi szervezetek esetén, 
úgy a belépési engedélyek indokoltságának felülvizsgálatához az adott honvédelmi szervezet személyi állománya, 
valamint azon személyek adatai továbbíthatók, akik nem a beléptetésért felelős honvédelmi szervezet állományába 
tartoznak, de a belépésük engedélyezését az adott honvédelmi szervezet vezetője jogosult elbírálni, és
e) a  hatósági jogkört gyakorló szerv részére a  hatósági feladatainak ellátásával összefüggésben, ha az  érintett 
objektum, helyiség vonatkozásában a vizsgált időszak mozgásadataira feltétlenül szükség van.
21/A. § (1) Az állandó belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet az állandó belépési engedélyek 
kiadása és az érintett azonosítása céljából kezelheti az érintett:
a) családi és utónevét, születési nevét, – honvéd esetén – rendfokozatát, jogviszonyát, valamint a  honvédelmi 
szervezet megnevezését,
b) születési helyét és idejét, külföldi személy esetén állampolgárságát,
c) a  szolgálati, a  honvédelmi szervezet állományába tartozó kormánytisztviselő kormánytisztviselői, a  honvédelmi 
szervezet állományába tartozó közalkalmazott közalkalmazotti, a  honvédelmi szervezet állományába tartozó 
honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti igazolvány számát vagy a  személyazonosító igazolvány 
okmányazonosítóját, külföldi személy esetén útlevelének számát,
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d) elektronikus belépési engedély esetén arcképmását és a belépési engedély számát,
e) a belépésére használt jármű rendszámát és típusát,
f ) a  Honvédség személyi állományába nem tartozó személy esetén az  általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági 
társaság megnevezését.
(2) Az  ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet az  ideiglenes belépési engedélyek 
kiadása és az érintett azonosítása céljából kezelheti az érintett:
a) családi és utónevét, születési nevét, – honvéd esetén – rendfokozatát, jogviszonyát, valamint a  honvédelmi 
szervezet megnevezését,
b) születési helyét és idejét, külföldi személy esetén állampolgárságát,
c) a  szolgálati, a  honvédelmi szervezet állományába tartozó kormánytisztviselő kormánytisztviselői, a  honvédelmi 
szervezet állományába tartozó közalkalmazott közalkalmazotti, a  honvédelmi szervezet állományába tartozó 
honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti igazolvány számát vagy a  személyazonosító igazolvány 
okmányazonosítóját, külföldi személy esetén útlevelének számát és a belépési engedély számát,
d) lakcímét,
e) az  adott objektumban való tartózkodás célját és időtartamát, a  Honvédség személyi állományába nem tartozó 
személy esetén az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági társaság megnevezését,
f ) a belépésére használt jármű rendszámát és típusát.
(3) Az adatkezelés az érintett belépési jogosultságának fennállását követő 8 évig tart.

13/A. Zártkörű rendezvényekkel kapcsolatos nyilvántartások
21/B.  § (1) A  honvédelmi szervezet zártkörű rendezvény megszervezése, illetve honvédelmi érdek érvényesítése 
céljából a rendezvényen résztvevő érintettek következő adatait kezelheti:
a) családi és utónév,
b) születési hely, idő,
c) anyja születési neve,
d) munkahely megnevezése, székhelye, elérhetősége,
e) beosztás, munkakör, elérhetőség,
f ) lakcím,
g) személyazonosításra alkalmas okmány típusa, okmányazonosítója, érvényessége,
h) arcképmás és hangfelvétel.
(2) Az adatok – az arcképmás és a hangfelvétel kivételével – a rendezvény lebonyolítását követő legfeljebb 30 napig 
kezelhetők. Az arcképmás és a hangfelvétel vonatkozásában az adatkezelő 3 évente felülvizsgálja, hogy ezen adatok 
további kezelése az adatkezelés célja tekintetében szükséges-e.
(3) Ha a  rendezvény jellege nemzetbiztonsági vagy rendvédelmi érdekből megkívánja, úgy az  (1)  bekezdésben 
meghatározott adatok
a) a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából a KNBSZ-nek,
b) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében a hatáskörrel rendelkező szerv részére
továbbíthatók.

13/B. A képrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás
22. § (1) A honvédelmi szervezet az elhelyezésére szolgáló objektumban képrögzítésre vagy kép- és hangrögzítésre 
alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert telepíthet, amely alkalmazásával a  honvédelmi szervezet 
az elhelyezésére szolgáló objektumban, valamint annak közvetlen környezetében tartózkodó személyekről felvételt 
készíthet az élet- és vagyonbiztonság, valamint a minősített adatok védelme érdekében. Az adatokat a kép-, illetve 
a  kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazó honvédelmi szervezet kezeli. 
Az objektum őrzését ellátó megbízás alapján az adatokat rögzítheti és tárolhatja, e tekintetben adatfeldolgozónak 
minősül, az adatfeldolgozás feltételeit szerződés tartalmazza.
(2) A kép-, illetve a kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása esetén jól látható 
helyen figyelemfelhívó piktogramot és adatkezelési tájékoztatót kell elhelyezni.
(3) Nem alkalmazható kép-, illetve kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelő rendszer olyan 
helyen, ahol a  megfigyelés az  emberi méltóságot sérti, különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, a  személyi 
állomány pihenésére rendelt helyiségekben, illetve betegellátást végző helyiségben.
(4) A rögzített képfelvétel a rögzítéstől számított 60 napig tárolható, azt követően haladéktalanul törölni kell.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti időtartamon belül a  rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvétel a  jogszabályban 
meghatározott szabálysértési, igazságszolgáltatási és fegyelmi eljárás vagy büntetőeljárás lefolytatása céljából 
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az  előkészítő eljárást folytató szerv, a  nyomozó hatóság, a  szabálysértési hatóság, a  fegyelmi ügyben eljáró 
szerv, az  ügyészség, a  bíróság, a  törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatok ellátása céljából 
a nemzetbiztonsági szolgálatok valamint az érintett jogainak gyakorlása céljából, az érintett részére továbbítható.
(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a  kép-, illetve a  kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, az  (5)  bekezdésben 
megjelölt eljárás lefolytatásához kérheti, hogy az  adatot annak kezelője az  adat továbbításáig ne törölje. 
A  kérelem benyújtására a  képfelvétel rögzítésétől számított 60 napon belül van lehetőség. Bíróság, ügyészség, 
nyomozóhatóság vagy más hatóság adatszolgáltatás kérésére a  rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt 
haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem kerül sor megkeresésre, 
a rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt törölni kell.

13/C. Kiválasztási eljárással kapcsolatos nyilvántartás
23.  § (1) A  Honvédség központi személyügyi szerve, vagy a  honvédelmi szervezet hatáskörébe tartozó pályázat 
kiírása esetén a honvédelmi szervezet személyügyi szerve a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából kezeli a pályázati 
eljárás során keletkezett, ideértve a  pályázó által szolgáltatott adatokat. A  pályázati eljárás lezárását követően 
az  adatokat a  nyilvántartásból törölni kell, kivéve, ha a  pályázó korábban írásban hozzájárult adatai további 
kezeléséhez későbbi pályázati lehetőségekről történő tájékoztatás céljából.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban a pályázó következő adatai kezelhetők:
a) a természetes személyazonosító adatok,
b) az önéletrajz adatai,
c) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó, a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatok.
(3) A  pályázati nyilvántartásba a  pályázati eljárás lefolytatása, a  pályázó alkalmasságának megítélése céljából 
jogosult betekinteni, illetve abból adatokat kérni
a) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői és a Magyar Honvédség parancsnoka, továbbá
b) a pályázat elbírálásban résztvevő személy.

13/D. Kiértesítéssel kapcsolatos nyilvántartás
24.  § (1) A  honvédelmi szervezet kiértesíthetőség céljából kezeli a  honvédelmi szervezetnél szolgálatot teljesítő, 
munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó adatait, valamint más honvédelmi 
szervezetnél szolgálatot teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére 
vonatkozó adatait, ha részükre a  szolgálatteljesítés, munkavégzés helyeként az  adott honvédelmi szervezet kerül 
meghatározásra.
(2) Belső szabályozóban létrehozott készenléti szolgálatban több honvédelmi szervezet állományából szolgálatot 
teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó adatokat a  kiértesítési 
kötelezettséggel rendelkező honvédelmi szervezet kezeli.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyi állomány tagjáról a következő adatok kezelhetők:
a) név, rendfokozat, beosztás,
b) lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, valamint
c) a  jelenlétre, illetve távollétre vonatkozó adatok (jelen, szolgálatban, vezényelve, szolgálati úton, egészségügyi, 
illetve beteg szabadságon, kórházban, szabadságon, pihenőnapon, engedély nélkül távol, egyéb okból távol).
(4) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott honvédelmi szervezet személyi állományának tagja a  (3)  bekezdés 
szerinti adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni az  (1) és (2)  bekezdés szerinti 
honvédelmi szervezetnek. Az adatokat a bejelentést követően a honvédelmi szervezet vezetője által meghatározott 
rendben azonnal pontosítani kell.
(5) A  (3)  bekezdésben meghatározott adatok az  (1) és (2)  bekezdés szerinti honvédelmi szervezet személyi 
állománya tagjának a  honvédelmi szervezettel fennálló szolgálati viszonyának idejéig, illetve vezénylésének, 
kirendelésének megszüntetéséig, a munkavégzés helyének megváltozásáig kezelhetők.
(6) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatok csak a kiértesítés céljából használhatók fel.

13/E. A honvédségi járművek igénybevételével összefüggő nyilvántartások
24/A.  § (1) A  honvédségi gépjárművek, személygépjárművek, járművek (a továbbiakban: honvédségi járművek) 
országhatáron belül, országhatáron kívül történő szolgálati feladat végrehajtása, valamint a  lakás és a  szolgálati 
hely közötti utazás érdekében történő igénybevételének biztosítása és elszámolása, a  magáncélú igénybevétel 
biztosítása, a  balesetben részes honvédségi járművekkel összefüggő vizsgálatok lefolytatása céljából szükséges 
adatokat az érintett állományilletékes parancsnoka, és a 24/D–24/H. § szerinti honvédelmi szervezetek kezelhetik.
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(2) A  24/D–24/H.  §-okban meghatározott adatok, továbbá az  ezeket tartalmazó iratok – a  feladatellátáshoz 
szükséges mértékben – a Honvédség személyi állomány tagja jogviszonyának megszűnéséig vagy megszüntetéséig, 
pénzügyi elszámolással érintett adatok esetében a követelés elévüléséig kezelhetők.
24/B.  § (1) A  24/A.  § (1)  bekezdésben meghatározott célból, országhatáron belül, szolgálati feladat ellátásával 
összefüggő használat esetén, a  gépkocsivezető beosztású gépjárművezetőről, annak igénybevétele esetén 
a gépjárművezető állományilletékes parancsnoka a következő adatokat kezelheti:
a) családi és utónév,
b) állománycsoportja, rendfokozat,
c) a szolgálati igazolvány adatai,
d) a vezetői engedély érvényességi kategóriája, száma, érvényessége,
e) érvényes gépjármű menetlevél adatai,
f ) érvényes személyi menetlevél adatai.
(2) A 24/A. § (1) bekezdésben meghatározott célból, országhatáron belül, szolgálati feladat ellátásával összefüggő 
használat esetén, honvédségi jármű vezetésére jogosult, nem gépkocsivezető beosztású gépjárművezető 
igénybevétel esetén a  gépjárművezető állományilletékes parancsnoka az  a)–g)  pontban, a  közlekedésbiztonsági 
feladatokat ellátó honvédségi szervezetek pedig a g) pontban meghatározott adatot kezelhetik:
a) családi és utónév,
b) állománycsoportja, rendfokozat,
c) szolgálati igazolványa adatai,
d) vezetői engedélye érvényességi kategóriája, száma, érvényessége,
e) érvényes gépjármű menetlevél adatai,
f ) érvényes személyi menetlevél adatai,
g) honvédségi gépjárművek vezetésére jogosító igazolvány adatai.
(3) A 24/A. § (1) bekezdésben meghatározott célból, országhatáron belül, szolgálati feladat ellátásával összefüggő 
használat esetén, a  honvédségi jármű utasként történő igénybevétele esetén a  honvédségi gépjármű utasának 
állományilletékes parancsnoka a következő adatokat kezelheti:
a) családi és utónév,
b) állománycsoportja, rendfokozata,
c) szolgálati igazolvány adatai,
d) érvényes személyi menetlevél adatai.
24/C.  § A  24/A.  § (1)  bekezdésben meghatározott célból, a  honvédségi járművek országhatáron kívül, szolgálati 
feladatok végrehajtása érdekében történő igénybevétele esetén, valamint az  igénybevételhez szükséges 
igazolás kiállításához az utazást elrendelő honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője az a)–d) pont szerinti, míg 
a  honvédségi jármű tulajdonosaként bejegyzett honvédelmi szervezet az  a)–e)  pont szerinti következő adatokat 
kezeli:
a) 24/B. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott adatok,
b) utazást elrendelő határozat, parancs száma,
c) gépjármű parancsnok neve, rendfokozat, úti okmány száma,
d) gépjármű vezető(i) családi és utónév, rendfokozat, úti okmány száma,
e) kiutazó csoport vezetőjének neve, rendfokozat, úti okmány száma.
24/D.  § A  24/A.  § (1)  bekezdésben meghatározott célból, a  honvédségi járművek országhatáron belül, lakás és 
munkahely közötti utazás érdekében történő igénybevétel esetén, az  engedély kiállítása és a  honvédségi jármű, 
a  lakás és a  szolgálati hely közötti használatra vonatkozó szerződés megkötése céljából a  közlekedésbiztonsági 
feladatokat ellátó honvédségi szervezetek a következő adatokat kezelhetik:
a) alanyi jogon történő igénybevétel esetén:
aa) a jogosult családi és utóneve,
ab) állománycsoportja, rendfokozata, beosztása,
ac) jogosultságot megalapozó kinevezési okirat, határozat száma,
b) egyedi engedély alapján történő igénybevétel esetén:
ba) a jogosult családi és utóneve,
bb) állománycsoportja, rendfokozata, beosztása,
bc) egyedi engedély kiadása iránti kérelemben szereplő, a kérelem megalapozottságát alátámasztó adatok.
24/E.  § A  24/A.  § (1)  bekezdésben meghatározott célból, országhatáron belül, magáncélú igénybevétel esetén 
a  Honvédség személyi állományának tagja esetén a  honvédségi járművet üzemeltető honvédelmi szervezet 
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parancsnoka vagy az  állományilletékes parancsnok, nyugállományú igénybevevő esetén a  honvédségi járművet 
biztosító honvédelmi szervezet parancsnoka a következő adatokat kezeli:
a) igénybevevő családi és utóneve,
b) állománycsoportja, rendfokozata,
c) igénybevétel célja.
24/F.  § (1) A  24/A.  § (1)  bekezdésben meghatározott célból, a  közúti közlekedési balesetben részes honvédségi 
járművekkel összefüggő vizsgálatok lefolytatása érdekében az  illetékes baleseti helyszínelő és baleset-vizsgáló 
tevékenységet ellátó honvédségi szervezet a 24/B. § (1)–(3) bekezdésben meghatározott adatokon túl a következő 
adatokat kezelheti:
a) gépjármű vezetője vonatkozásában
aa) beosztása,
ab) felelőssége ténye,
ac) megsértett szabályozó megnevezése,
ad) vezetői engedélye száma, érvényességi ideje,
ae) ittasság foka,
af ) sérülés esetén annak súlyossága,
ag) becsült anyagi kár nagysága,
ah) baleset leírása;
b) a gépjármű utasa vonatkozásában
ba) sérülés esetén annak súlyossága,
bb) baleset leírása.
(2) A  honvédségi gépjárművek igénybevétele során bekövetkezett események kivizsgálása céljából az  érintett 
honvédségi jármű vezetője, utasa szerinti állományilletékes katonai szervezet, az  illetékes baleseti helyszínelő 
szolgálat és a  baleset-vizsgáló tevékenységet ellátó honvédségi szervezet a  24/B.  § (1)–(3)  bekezdésben 
meghatározott adatokon túl a következő adatokat kezelheti:
a) gépjármű vezetője vonatkozásában
aa) vezetői engedélye érvényességi kategóriája,
ab) szakképesítése,
ac) korábbi gépjármű balesete ténye, száma,
ad) felelősségével kapcsolatos megállapítások,
ae) vizsgálóbizottság megállapításai,
b) a gépjármű utasa vonatkozásában
ba) sérülés esetén annak súlyossága,
bb) baleset leírása.
24/G.  § A  katonai gépjármű-baleseti helyszínelő feladatokat ellátók vonatkozásában, annak végrehajtásához 
szükséges katonai gépjármű-baleseti helyszínelő igazolás kiadása céljából a katonai gépjármű-baleseti helyszínelő 
igazolások elkészítésével és kiadásával kapcsolatos feladatokat ellátó honvédségi szervezet a  következő adatokat 
kezeli:
a) az érintett családi és utóneve,
b) rendfokozata,
c) szolgálati igazolvány száma,
d) arcképmása,
e) katonai gépjármű-baleseti helyszínelő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat száma.
24/H.  § A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentesített honvédségi gépjárművek 
kártörténeti nyilvántartása vezetése és napra készen tartása céljából a  balesetet okozó honvédségi gépjármű 
vezetője vonatkozásában a tulajdonosként bejegyzett honvédelmi szervezet a következő adatokat kezelheti:
a) az érintett családi és utóneve,
b) rendfokozat,
c) felelőssége,
d) kártérítés fizetésére való kötelezés ténye, kártérítés nagysága.

13/F. Kiképzési nyilvántartás
24/I. § (1) Kiképzési nyilvántartásban kell kezelni, a kiképzés értékelése céljából a kiképzésben érintett kiképzéssel 
összefüggő (3) bekezdésben meghatározott adatait.
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(2) A kiképzési nyilvántartást a honvédelmi szervezet kezeli.
(3) A honvédelmi szervezet a következő adatokat kezeli:
a) családi és utónév,
b) anyja születési neve,
c) rendfokozat,
d) szolgálati beosztás,
e) születési idő
f ) a kiképzés tárgyát képező technikai eszköz típusa,
g) a végrehajtott kiképzési feladat megnevezése és a végrehajtás eredménye.
(4) A kiképzési nyilvántartásban kezelt adatokat megismerheti
a) az érintett szervezetszerű parancsnoka, szolgálati elöljárója,
b) az érintett kiképzéséért felelős személy,
c) a kiképzés végrehajtásáért felelős személy,
d) a kiképzés ellenőrzésére felhatalmazott személy,
e) a honvédségi szervezet személyügyi szerve,
f ) belső ellenőrzési tevékenységet végző személy.
(5) A kiképzési nyilvántartásban kezelt adatok a jogviszony megszüntetéséig vagy megszűnéséig kezelhetők.

13/G. Lakhatási támogatások nyilvántartása
24/J.  § (1) A  lakhatás-támogatási szervek nyilvántartják valamennyi lakhatási támogatás vonatkozásában 
a  támogatásban részesülő és részesült személyek, továbbá – a  támogatások egyes típusai esetében – az  igénylők 
18. melléklet szerinti adatait.
(2) Az adatok nyilvántartásának célja:
a) az igénylők lakhatási támogatásokra vonatkozó jogosultságának vizsgálata és – az igény teljesíthetősége esetén – 
a jogosultság igazolása, vagy intézkedés a támogatás biztosítása iránt,
b) a lakhatási támogatásban részesülő személyek támogatásra vonatkozó jogosultságának felülvizsgálata,
c) pénzbeli támogatás esetén a támogatás összegének módosítása,
d) a  támogatásban részesülő személyek jogosultságának elvesztése esetén a  támogatási alapjogviszony 
megszüntetése, vagy megszűnésének megállapítása,
e) jogvitás helyzetekben a  honvédelmi tárca rendelkezési jogának igazolásához szükséges okiratok biztosítása 
az állami vagyon megóvása érdekében,
f ) az igénylőkről és támogatásban részesült személyekről a lakhatási támogatásokkal összefüggő ügyintézéshez és 
jelentéstételekhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása.
(3) A  lakhatás-támogatási szervek az  ügyintézésük során hozzájuk benyújtott, továbbá a  hatásköreik gyakorlása 
során keletkezett iratokat az ügyintézés lezárulását követő 50 évig kezelik.

13/H. Központi irattári nyilvántartás
24/K. § (1) A központi irattári nyilvántartásban kell tovább kezelni az egyes szakterületek nyilvántartásában kezelt 
adatokat, az  e  törvény által meghatározott adatkezelési cél és időtartam megszűnését követően, a  szolgálati, 
illetve az  egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadása, valamint 
a tudományos kutatás elősegítése céljából.
(2) A központi irattári nyilvántartást a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervezete kezeli.
(3) A központi irattári nyilvántartásban kezelt adatokat megismerheti:
a) a miniszter, a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint
b) a Magyar Honvédség parancsnoka.
(4) A központi irattári nyilvántartásban kezelt személyi anyagok keletkezésüktől számított 75 évig kezelhetők.
(5) A (3) bekezdéstől eltérően a központi irattári nyilvántartásban kezelt személyi anyagokba betekinthet:
a) a Honvédség központi személyügyi szerve kijelölt tagja,
b) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,
c) az  érintett társadalombiztosítási, rehabilitációs, hadkiegészítési, érdekvédelmi ügyében eljáró honvédelmi 
szervezet kijelölt tagja.
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13/I. Szakállomány nyilvántartása
24/L. § (1) A szakmai irányítási jogkörrel rendelkező honvédelmi szervezet kapcsolattartás, szakmai továbbképzések 
megszervezése és végrehajtása, továbbá a  kinevezéshez, feladatellátáshoz szükséges engedélyezési eljárások 
koordinálása céljából a szakmai irányítási jogkör alá tartozó szakállományról nyilvántartást vezethet.
(2) A nyilvántartás tartalmazhatja az érintett
a) családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, honvéd esetén rendfokozatát,
b) beosztását, munkakörét,
c) telefonszámát, elektronikus levélcímét,
d) szakmai végzettségét, képzettségét, minősített adatokhoz való hozzáférése szintjét, továbbá
e) annak a honvédelmi szervezetnek a megnevezését, amelynek állományába tartozik.
(3) Az  adatkezelés az  érintett – szakmai irányítási jogkör alá tartozó – beosztásában, munkakörében történő 
szolgálatteljesítésének, munkavégzésének megszüntetéséig tart.

13/J. Katonai rendészeti szolgálattal összefüggő adatkezelések
24/M. § (1) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet jogszabályban meghatározott feladatainak 
ellátása céljából kezelheti az érintett következő adatait:
a) családi és utónév, honvéd esetében állománycsoport, rendfokozat,
b) születési hely, idő,
c) anyja születési neve,
d) szolgálati igazolvány száma, személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, vezetői engedély száma, 
kibocsátásának dátuma, vezetői engedély kategóriája, kategória érvényessége,
e) lakcím,
f ) telefonszám,
g) honvédelmi szervezet megnevezése, szolgálati helye.
(2) A vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyásának ellenőrzése esetén az (1) bekezdésben meghatározott 
adatokon túl az ellenőrzés eredménye is kezelhető.
(3) Az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározott adatok a  katonai rendészeti feladat végrehajtását követő egy évig 
kezelhetők.
(4) A  Honvédség személyi állományába tartozó érintett esetén az  (1)–(2)  bekezdés szerinti adatok az  érintett 
beosztása vagy vezénylés helye szerinti állományilletékes katonai szervezet részére továbbíthatók további eljárás 
lefolytatása céljából.

13/K. Katonai rehabilitációs nyilvántartás
24/N. § (1) A rehabilitációs nyilvántartásban kell kezelni a (4) bekezdés szerinti személy 19. melléklet szerinti adatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(3) A  rehabilitációs nyilvántartást a  társadalmi kapcsolattartásért felelős honvédelmi szervezet szerve 
a társadalombiztosítási, a szociális és a kegyeleti ellátásra való jogosultság megszűnéséig vezeti.
(4) A  rehabilitációs nyilvántartásban történő adatkezelés célja a  rehabilitált katona részére a katonai rehabilitációt 
követően, a  rehabilitációs határozat alapján társadalombiztosítási, katonai ruházati, szociális, egészségügyi, 
kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása.
(5) A  rehabilitációs nyilvántartásban szereplő adatokat, valamint az  azok alapjául szolgáló iratokat a  (3)  bekezdés 
szerinti idő eltelte után megőrzésre a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervezetének kell átadni.
(6) A  rehabilitációs nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátás 
megállapításának és folyósításának céljából elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és annak alapjául 
szolgáló okmányokba betekinthetnek:
a) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetői, valamint a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) a rehabilitációs ügyben eljáró személy,
c) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,
d) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,
e) a Honvédség központi pénzügyi és számviteli szerv kijelölt tagja.
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13/L. A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó 
hatóság adatkezelése
24/O.  § A  honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó kijelölt hatóság 
az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti hatósági 
nyilvántartás vezetése során adatkezelést végez.”

124. §  A Haktv. a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
A HONVÉDELMI CÉLBÓL RÖGZÍTETT BIOMETRIKUS ADATOK NYILVÁNTARTÁSA
24/P. § (1) A Honvédség erői, mint adatfeldolgozók és a KNBSZ, mint adatkezelő a Hvt.-ben meghatározott feladatok 
és külföldi művelet végrehajtása során ujj- vagy tenyérnyomatot, DNS mintát, íriszképet, arcképet, kéz érhálózatot, 
hangmintát, egyéni írásképet, és egyéni mozgásképet, mint biometrikus adatokat kezelhetnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés célja
a) a honvédelmi, nemzetbiztonsági és rendészeti feladat hatékony végrehajtásának támogatása,
b) a Honvédség külföldi katonai szerepvállalásaihoz kötődő műveleti biztonsági feladatok ellátása,
c) a műveletekben résztvevő állomány és a további műveletek biztonságának szavatolása,
d) a műveletekkel összefüggő fenyegetések feltérképezése,
e) a  nemzetbiztonságot veszélyeztető terrorszervezetek, terrorcselekmények és a  terrorizmus finanszírozásának 
felderítése,
f ) a b)–e) pontokkal összefüggő szövetségesi együttműködés támogatása, vagy
g) Magyarország honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekeinek előmozdítása.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti adatkezelés feltétele, hogy az  adatkezelés olyan helyen valósuljon meg, amely 
kockázatot vagy fenyegetést jelent a (2) bekezdés szerint elérni kívánt cél tekintetében.
(4) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés a műveleti területen megjelenő, a Honvédség kijelölt erőit támogató, azzal 
szembenálló, vagy azzal kapcsolatba kerülő civil személyek, valamint a  szembenálló katonai erők tagjai esetében 
végezhető.
24/Q.  § (1) A  24/P.  § (2)  bekezdésében meghatározott célból kezelt, 24/P.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
biometrikus adatokhoz ellenőrzési, felügyeleti feladataik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából elektronikus 
úton hozzáférhet és az annak alapjául szolgáló iratokba betekinthet a KNBSZ főigazgatója és helyettesei, valamint 
a KNBSZ biometrikus adatok kezelésében résztvevő személyi állománya.
(2) A  minisztert, a  Magyar Honvédség parancsnokát és helyetteseit a  24/P.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
biometrikus adatok kezeléséről a KNBSZ főigazgatója tájékoztatja.
(3) A  24/P.  § (1)  bekezdése szerinti adatok nemzetközi katonai vagy nemzetbiztonsági célú együttműködés 
keretében – ha fennállnak az adattovábbítás Infotv. szerinti feltételei – továbbíthatók
a) olyan külföldi államnak vagy nemzetközi szervezetnek, amellyel Magyarország minősített adatok védelme 
tárgyában nemzetközi szerződést kötött, és
b) Magyarország nemzetbiztonsági és rendészeti érdekeire figyelemmel a  hatáskörrel rendelkező rendőri és 
idegenrendészeti szerveknek és polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak.
24/R. § (1) A 24/P. § (1) bekezdése szerinti adatkezelő a 24/P. § (1) bekezdése szerinti adatokat a rögzítéstől számított 
ötven évig köteles megőrizni.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően az  adatkezelő törli a  rögzítést követően elhunyt személy adatait, ha azok 
megőrzéséhez további biztonsági érdek nem fűződik.”

125. §  A Haktv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hadkötelezettség bevezetésének biztosítása, valamint az önkéntes tartalékos állomány toborzásának céljából 
a kiképzett tartalékosokról és potenciális hadkötelesekről már békeidőszakban és különleges jogrendben, valamint 
a  hadkötelezettség bevezetését követően a  hadkötelesekről a  katonai szolgálatra történő behívás előkészítése és 
végrehajtása céljából hadköteles nyilvántartást kell vezetni.”

126. §  A Haktv. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azon kiképzett tartalékosok adatait, akiknek a  Honvédséggel fennálló hivatásos, szerződéses vagy önkéntes 
tartalékos szolgálati viszonya 2011. január 1-jét követően, legalább 6 hónap tényleges katonai szolgálat teljesítését 
követően szűnt meg, valamint életkoruk nem érte el a  katonai szolgálat felső korhatárát és a  szolgálati viszony 
megszűnésekor katonai szolgálatra alkalmas minősítéssel rendelkeztek, a  Honvédség katonai szervezetei hadi 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 35403

beosztásába történő előzetes tervezése, valamint az önkéntes tartalékos állomány toborzása céljából a Honvédség 
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve alárendeltségébe tartozó, az  érintettek lakóhelye szerint 
illetékes katonai igazgatási központ már békeidőszakban is kezeli.”

127. § (1) A Haktv. 29. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Honvédség központi személyügyi szerve a  hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos állományba 
felvettekről, a  szolgálatot teljesítőkről, valamint azokról, akiknek a  szolgálati viszonya megszűnt, minden hónap 
5. napjáig a 4. melléklet a) pontjában, f ) pont fa)–fj) alpontjában, q) pont qa)–qf ) alpontjában, valamint s) pontjában 
meghatározott adataikra vonatkozóan szolgáltat adatot.
(4) A  rendvédelmi szervek, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az  Országgyűlési Őrség a  hivatásos állományba 
felvettekről, az  állományukban hivatásos szolgálatot teljesítőkről, valamint azokról, akiknek a  szolgálati viszonya 
megszűnt, minden év január 31. napjáig a 4. melléklet a) pontjában és a q) pont qa)–qf ) alpontjában meghatározott 
adataikra vonatkozóan szolgáltatnak adatot.
(5) A  rehabilitációs szakértői szerv az  (1)  bekezdés szerinti személy legalább 40%-ot elérő össz-szervezeti 
egészségkárosodásáról, annak érvényességi idejéről minden év január 31. napjáig szolgáltat adatot.”

 (2) A Haktv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
és az  Országgyűlési Őrség a  hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományba felvettekről, valamint 
szolgálati viszonyuk megszűnéséről a  hadkötelezettség fennállása idején a  rájuk vonatkozó behívhatósági 
korhatárig minden hónap 5. napjáig szolgáltatnak adatot.”

128. §  A Haktv. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére a  25.  § (1)  bekezdése 
szerinti célból a  megkeresésben szereplő személyekről 8 napon belül adatot szolgáltat a  hadköteles nyilvántartás 
pontosításához
1. a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv,
2. az  állományában hivatásos szolgálatot teljesítők valamint a  szolgálati viszonyt megszüntetettek tekintetében 
a rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
3. az állampolgársági ügyekben eljáró szerv,
4. a Honvédség központi személyügyi szerve, az Országgyűlési Őrség valamint a rendvédelmi szerv,
5. a választási szerv,
6. a meghagyásban érintett személyek tekintetében a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet,
7. a kezelést végző orvos,
8. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,
9. a közúti közlekedési nyilvántartó szerv,
10. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
11. a rehabilitációs szakértői szerv,
12. a Honvédség központi egészségügyi szerve,
13. a bűnügyi nyilvántartó szerv,
14. a gondnokoltak nyilvántartását vezető hatóság,
15. a fővárosi és megyei kormányhivatal,
16. a Magyar Államkincstár,
17. a köznevelési információs rendszer, valamint felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv,
18. a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartását vezető szerv,
19. a szociális nyilvántartást vezető szerv,
20. a honvédelmi szervezet
a 4. mellékletben foglalt, általa kezelt adatokról.”

129. § (1) A Haktv. 40. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a katonai igazolványokról)
„b) a hadkötelezettség megszűnését követő 5 év elteltével a  (2) bekezdés b)–f ) pontja szerinti adatokról, valamint 
a katonai igazolvány megsemmisítésének, érvénytelenítésének időpontjáról nyilvántartást vezet.”
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 (2) A Haktv. 40. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti adatokat, a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti érvényességi időt, valamint 
a (2) bekezdés d)–g) és j) pontja szerinti adatokat a katonai igazolvány angol és magyar nyelven tartalmazza.”

130. §  A Haktv. 44/B. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyi azonossági igazolvány angol és magyar nyelven tartalmazza)
„c) a személyazonossági igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,”

131. §  A Haktv. a következő 27/C. alcímmel egészül ki:
„27/C. A Belföldi katonai futárigazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés
44/C. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett 
katonai futárszolgálatra kijelölt hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona ez irányú jogosultságainak és 
a belföldi katonai futárszolgálat ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadása, valamint a biztonsági okmány 
jogszerűtlen használatának vizsgálata céljából a 10. melléklet a)–h), j)–k) pontja és a (2) bekezdés a), c) és d) pontja 
szerinti adatokat a  katonai futár jogosultságának kezdetétől a  jogosultság megszűnését követő 5 évig kezeli. 
Az e bekezdés szerinti adatkezeléssel létrejött nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül.
(2) A Belföldi katonai futárigazolvány – magyar és angol nyelven egyaránt – tartalmazza:
a) az igazolvány megnevezését,
b) az  igazolvány birtokosa nevét, a „Belföldi katonai futár” megnevezést és a  10.  melléklet e)–h)  pontja szerinti 
adatokat,
c) az igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f ) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját, és
h) a „fegyverviselésre jogosult” feliratot.
(3) A honvédelmi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a katonai futárszolgálatra kijelölt hivatásos, 
szerződéses és önkéntes tartalékos katona ez irányú jogosultságainak azonosítása céljából, a honvédelmi szervezet 
által történő belföldi katonai futárigazolvány igénylésétől számítva a  belföldi katonai futár jogosultság fennállása 
alatt kezeli az (1) bekezdés szerinti adatokat.
(4) A  honvédelmi szervezet a  belföldi katonai futárigazolvány igénylésekor továbbítja az  érintett 10.  melléklet 
a)–h) és j)–k)  pontja szerinti adatait a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére 
az  igazolvány kiadása céljából. A  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az  elkészült 
belföldi katonai futárigazolványt megküldi a  honvédelmi szervezet számára az  érintett részére történő átadás és 
az ehhez kapcsolódó (3) bekezdés szerinti adatkezelés céljából.
(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a belföldi katonai futárigazolvány elkészítése 
céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.”

132. § (1) A Haktv. 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
 (2) A Haktv. 3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
 (3) A Haktv. 11. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
 (4) A Haktv. 12. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
 (5) A Haktv. a 15. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
 (6) A Haktv. a 16. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
 (7) A Haktv. a 17. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
 (8) A Haktv. a 18. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

133. §  A Haktv.
 1.  33. § (1) bekezdésében az „u) pontjában” szövegrész helyébe a „t)” pontjában szöveg,
 2.  37. § (1) bekezdésében az „r) pont rg) alpontja” szövegrész helyébe a „q) pont qg) alpontja” szöveg,
 3.  54.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában és b)  pontjában, valamint a  60.  § (1)  bekezdésében a „32.  § 

(1) bekezdés g) pontja” szövegrész helyébe a „32. § (1) bekezdés 7. pontja” szöveg,
 4.  24. alcím címében, a  41.  § (1) és (2)  bekezdésében az „és közalkalmazotti igazolvány” szövegrész helyébe  

a „, közalkalmazotti és honvédelmi alkalmazotti igazolvány” szöveg,
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 5.  41.  § (1)  bekezdésében az  „és közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a  „, közalkalmazotti és 
honvédelmi alkalmazotti jogviszony” szöveg,

 6.  27/b. alcím címében, 44.  § (2)  bekezdésében és 44/B.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „személyi azonossági 
igazolvány” szövegrész helyébe a „személyazonossági igazolvány” szöveg,

 7.  44/B.  § (1)  bekezdésében a „személyi azonossági igazolvány” szövegrészek helyébe a „személyazonossági 
igazolvány” szöveg,

 8.  44/B. § (3) bekezdésében a „személyi azonossági igazolványokról” szövegrész helyébe a „személyazonossági 
igazolványokról” szöveg,

 9.  54.  § (3)  bekezdésében „szerve kizárólag” szövegrész helyébe a  „szerve a  potenciális hadkötelesek 
vonatkozásában kizárólag” szöveg,

10.  58.  § (3)  bekezdésében az „alapján illetékes járási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „polgármestere” 
szöveg,

11.  2.  melléklet a)  pont ai)  alpontjában a  „személyazonosító igazolvány száma” szövegrész helyébe 
a „személyazonosító igazolvány okmányazonosítója” szöveg,

12.  2.  melléklet c)  pontjában a „tudományos fokozatra vonatkozó adatok” szövegrész helyébe a „tudományos 
fokozatra vonatkozó adatok, azokat igazoló okiratok másolatai” szöveg,

13.  2. melléklet c) pont cf ) alpontjában a „gépjárművezetői engedélyre” szövegrész helyébe a „gépjárművezetői 
engedélyre, gépkezelői jogosítványra” szöveg,

14.  2. melléklet e) pont ea) alpontjában a „fegyveres szerv” szövegrész helyébe a „honvédségi szervezet” szöveg,
15.  2. melléklet j) pontjában a „leszerelési segélyre” szövegrész helyébe a „visszailleszkedési támogatásra” szöveg,
16.  4.  melléklet q)  pont qd)  alpontjában a  „rendvédelmi szerv” szövegrész helyébe a  „rendvédelmi szerv, 

az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
17.  14.  melléklet g)  pont ga)  alpontjában a  „béren kívüli juttatás felhasználására jogosító kártya száma” 

szövegrész helyébe a „béren kívüli juttatás felhasználására jogosító korlátozott rendeltetésű fizetési számla 
száma, kártya száma” szöveg

lép.

134. §  Hatályát veszti a Haktv.
a) 33. § (6) bekezdés b) pontjában az „és u) pontjában” szövegrész,
b) 40. § (2) bekezdés b) pontja,
c) 26. alcíme,
d) 45. § (2) bekezdés c) pontja,
e) XI. Fejezete,
f ) 10. melléklet k) pontja,
g) 13. melléklet c) pontjában az „ideiglenes szolgálati igazolvány,” szövegrész.

9. Záró rendelkezések

135. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 23. § (2) bekezdése és a 134. § e) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

136. §  E törvény
a) 5–22. §-a, 24–28. §-a, 33. §-a, 34–52. §-a, 54–56. §-a, 58. § (1) bekezdése, 59. § a)–g) pontja és j)–q) pontja, 

60.  § a)–e)  pontja és g)–k)  pontja és 1.  melléklete az  Alaptörvény T)  cikk (1)  bekezdése, XXXI.  cikk 
(3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése,

b) 32. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,
c) 119. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,
d) 133. § 2. pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CXIII. törvényhez

A honvédelemért felelős miniszter a  22/A.  § alapján az  állam nevében a  következő gazdasági társaságokban 
fennálló, állami tulajdonú részesedések felett gyakorolja a tulajdonosi jogokat:

 1.  HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 2.  HM Arzenál Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 3.  HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 4.  HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 5.  HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
 6.  Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.”

2. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„2. melléklet a 2011. évi CXIII. törvényhez

A honvédelmi adatkezelő szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott kiértesítésével és 
riasztásával kapcsolatosan nyilvántartható adatok

A kiértesítendő és riasztandó személy
 1.  beosztásának (munkakörének) megnevezése,
 2.  eredeti szervezete és beosztása,
 3.  neve (rendfokozata),
 4.  munkahelyi telefonszáma,
 5.  mobiltelefonszáma,
 6.  e-mail címe,
 7.  munkahelyi címe,
 8.  lakóhelye és tartózkodási helye,
 9.  lakástelefonszáma,
 10.  EDR-hívószáma,
 11.  a jelenlétre, illetve távollétre vonatkozó adatok.”

3. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„3. melléklet a 2011. évi CXIII. törvényhez

A polgármester, közbiztonsági referens, valamint a honvédelemben közreműködő helyi és 
települési szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott tartózkodási helyével kapcsolatosan 
nyilvántartható adatok

A bejelentésre kötelezett személy
 1.  neve,
 2.  beosztásának megnevezése,
 3.  munkahelyének címe, telefonszáma,
 4.  mobiltelefonszáma, e-mail címe,
 5.  lakóhelye, tartózkodási helye.”
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4. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„4. melléklet a 2011. évi CXIII. törvényhez

A honvédelmi adatkezelő szerv által jogszabály alapján vagy egyedileg, határozattal meghagyásba 
bevontról nyilvántartható adatok

 1.  jogszabályban kijelölt szerv esetén
1.1.  a szervezet megnevezése,
1.2.  a meghagyási kategória,
1.3.  a meghagyási alkategória,
1.4.  a szervezet címe,
1.5.  a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail címe,
1.6.  a honvédelmi feladat ellátására kijelölő jogszabály,
1.7.  a meghagyásra kijelölt munkakörök,

 2.  egyedileg kijelölt egyéni vállalkozó esetén
2.1.  a meghagyási kategória,
2.2.  a kijelölő határozat száma,
2.3.  az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail címe,
2.4.  ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó, a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail 

címe,
2.5.  a meghagyásra kijelölt munkakörök,

 3.  egyedileg kijelölt szervezet esetén
3.1.  a meghagyási kategória,
3.2.  a kijelölő határozat száma,
3.3.  a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,
3.4.  a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail címe,
3.5.  a meghagyásra kijelölt munkakörök.”

5. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„5. melléklet a 2011. évi CXIII. törvényhez

Az adatszolgáltatás köre a megyei, fővárosi védelmi bizottság részére az általa egyedileg, határozattal 
meghagyásba bevontról

 1.  egyéni vállalkozó esetén
1.1.  a meghagyási kategória,
1.2.  az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail címe,
1.3.  ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó, a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail 

címe,
1.4.  az ellátandó honvédelmi feladat és annak jogszabályi alapja,

 2.  egyedileg kijelölt szervezet esetén
2.1.  a meghagyási kategória,
2.2.  a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,
2.3.  a felelős (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail címe,
2.4.  az ellátandó honvédelmi feladat és annak jogszabályi alapja.”
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6. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„6. melléklet a 2011. évi CXIII. törvényhez

A honvédelem területi, helyi és települési feladatainak végrehajtásához a gazdasági és anyagi 
szolgáltatások biztosítása érdekében az ingatlanokról és szolgáltatásokról a honvédelem területi és 
helyi igazgatási szervei, valamint a polgármester által kezelhető adatok

 1.  az ingatlan
1.1.  megnevezése, tulajdoni formája,
1.2.  címe, postacíme,
1.3.  helyrajzi száma,

 2.  a szolgáltatás
2.1.  megnevezése, tulajdoni formája,
2.2.  elérhetőségének címe, postacíme,
2.3.  szolgáltató telefon, telefax, elektronikus elérhetősége,

 3.  a tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vonatkozóan
3.1.  neve, megnevezése,
3.2.  székhelye, lakcíme,
3.3.  postacíme,
3.4.  telefon-, telefaxszáma,
3.5.  elektronikus postacíme,
3.6.  cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület esetén 

bírósági nyilvántartási száma,
 4.  az ingatlan, szolgáltatás lehetőségeire vonatkozó adatok, különösen

4.1.  az ingatlan elhelyezésre szolgáló alapterülete,
4.2.  az elhelyezésre szolgáló helyiségek száma, azok berendezettsége,
4.3.  a fektetési lehetőség, fektetési anyagok megnevezése és mennyisége,
4.4.  az elhelyezésre szolgáló ingatlan területi elhelyezkedése, megközelíthetősége,
4.5.  az  elhelyezésre szolgáló ingatlan fűtési módja, közüzemi hálózata, távközlési és informatikai rendszerek 

kiépítettsége,
4.6.  főzési lehetőség,
4.7.  étkeztetési lehetőség,
4.8.  fürdetési, kommunális lehetőségek,
4.9.  gépjármű-javítási lehetőségek,
4.10.  járműmosási lehetőségek,
4.11.  mosatási/vegytisztítási lehetőség,
4.12.  közegészségügyi és járványügyi feltételek megléte,
4.13.  egyéb, az igénybevételt befolyásoló tények.”

7. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„7. melléklet a 2011. évi CXIII. törvényhez

A honvédelem területi, helyi és települési feladatainak végrehajtásához a gazdasági és anyagi 
szolgáltatások biztosítása érdekében a technikai eszközökről a honvédelem területi és helyi igazgatási 
szervei, valamint a polgármester által kezelhető adatok

 1.  a tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vonatkozóan
1.1.  neve, megnevezése,
1.2.  székhelye, lakcíme,
1.3.  postacíme,
1.4.  telefon-, telefaxszáma,
1.5.  elektronikus postacíme,
1.6.  cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület esetén 

bírósági nyilvántartási száma,
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 2.  a technikai eszközre vonatkozó azonosító és műszaki adatok, különösen
2.1.  a technikai eszköz rendszáma, alvázszáma, motorszáma, lajstromjele, egyéb azonosító adata,
2.2.  gyártmánya, típusa, jellege, gyártási éve,
2.3.  teherbírása, szállítható személyek száma,
2.4.  kocsiszekrény felépítményére, rakfelületre, tárolási kapacitásra vonatkozó adatok,
2.5.  üzemanyaga, hajtóanyaga,
2.6.  üzemben tartásának, tárolásának helye,
2.7.  hosszúsága, szélessége, önsúlya, tengelytávja, méretére vonatkozó egyéb adatok,
2.8.  szállítási sebessége,
2.9.  futóművének típusa,
2.10. tengelyek száma,
2.11.  engedélyezett sebessége,
2.12.  kezelők száma,
2.13.  egyéb, az igénybevételt befolyásoló tények.”

8. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„8. melléklet a 2011. évi CXIII. törvényhez

A honvédelmi adatkezelő szerv védelemgazdasági adattárral kapcsolatos nyilvántartása és 
adatgyűjtése, valamint a tervezési adatlap adatkörei

 1. igénybejelentés, igénymódosítás a  Magyar Honvédség, a  rendvédelmi szervek, a  Nemzeti Adó-és Vámhivatal 
valamint az Országgyűlési Őrség igényeit képező vagyoni szolgáltatások különleges jogrend időszaki teljesítésére,

 2.  igénybejelentés, igénymódosítás a  nemzetgazdaság ágazati kapcsolatainak tervezéséhez alapvetően fontos 
termékek, szolgáltatások különleges jogrend időszaki beszerzésére,

 3.  a lakosság különleges jogrend időszakra vonatkozó igénye a kiemelt és a kiegészítő fogyasztási cikkekből,
 4.  a lakossági ellátás különleges jogrend időszaki fejadag normái,
 5.  igénybejelentés, igénymódosítás a  nemzetgazdaság igényeit szolgáló import termékek rendkívüli állapotban 

történő beszerzésére,
 6.  különleges jogrend időszaki ágazati/területi igénykielégítési tervjavaslat,
 7.  a különleges jogrend időszaki igények kielégítési módjai,
 8.  a lakosság különleges jogrend időszaki igényének kielégíthetősége a kiemelt és a kiegészítő fogyasztási cikkekből,
 9.  a  gazdaságmozgósítás finanszírozásához szükséges költségvetési többletigények, valamint a  költségvetési 

előirányzatok átcsoportosítási tervjavaslata,
 10.  összesítő a követő tervezés információs rendszere által előállított bázisadatok elemzéséhez, feldolgozásához,
 11.  jegyzék a gazdaságfelkészítési szerződésekről,
 12.  jegyzék a gazdaságmozgósítási előszerződésekről,
 13.  tervkivonat a válságkezelés katonai feladatai gazdaságfelkészítési tervezéséhez.”

9. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„9. melléklet a 2011. évi CXIII. törvényhez

A honvédelmi adatkezelő szerv befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos nyilvántartásának 
adatkörei

 1.  a  NATO szövetséges erők fogadásával, állomásoztatásával és áthaladásával érintett szervezetek és objektumok 
létszám-, kapacitás, illetve más, nem számszerűsíthető adatai,

 2.  a beérkezett erők mozgatásához kapcsolódó közlekedési infrastruktúra adatai,
 3.  a közúti, vasúti, vízi (folyami) és légi szállítási ágazatok szervezetei és azok lehetőségei,
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 4.  a számításba vehető elhelyezési és kiképzési objektumok infrastrukturális adatai, a természetvédelmi és tájvédelmi 
területek megjelölésével,

 5.  ingatlanok (épületek és építmények) ingatlannyilvántartási (tulajdonosi, kapacitás) adatai, beleértve a sajátos, föld 
feletti és földalatti építmények adatait,

 6.  fegyverzettechnikai és egyéb szakanyagok tárolására alkalmas raktárak, tárolók, tárolásra alkalmas területek adatai,
 7.  főbb ellátási anyagok biztosításában vagy szállításában szabad kapacitásokkal rendelkező nemzetgazdasági és 

honvédségi szervezetek lehetőségeire vonatkozó átfogó információk,
 8.  hazai és nemzetközi logisztikai szolgáltatók kapacitásaira vonatkozó adatok,
 9.  ellátási-, szállítási-, javítási-, rakodási- és anyagmozgatási szolgáltatások nyújtása terén számításba vehető 

nemzetgazdasági szervezetek és katonai logisztikai lehetőségekkel kapcsolatos adatok,
 10.  javító, szerelő, karbantartó bázisok, szolgáltatók adatai,
 11.  távközlés, híradás és informatikai támogatás adatai,
 12.  igénybevételre tervezhető egészségügyi intézmények és szolgáltatók kapacitásadatai, illetve ellátási szakterületei,
 13.  térképészeti támogatás feladatainak végrehajtása során összegyűjtött információk,
 14.  élelmiszeripari, étkeztetési szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásadatai,
 15.  mosodai szolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai,
 16.  kereskedelmi szolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai,
 17.  ingatlan és épületüzemeltetési szolgáltatók adatai,
 18.  nemzeti és katonai meteorológiai adatok,
 19.  a befogadó nemzeti támogatás különböző feladatainál igénybevételre tervezhető polgári munkaerő adatai,
 20.  NATO beszállítói minősítést szerzett szolgáltatók listája,
 21.  veszélyes anyagok kezelését, tárolását és megsemmisítését végző szervezetek adatai,
 22.  közüzemi szolgáltatók adatai,
 23.  a közúti menetek és vasúti szállítmányok kísérési és őrzés-védelmi feladataiba bevonható erőkre vonatkozó adatok,
 24.  az 1–23. pontban szereplő adatszolgáltatók elérhetőségi adatai.”

10. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„4. melléklet a 2012. évi CCV. törvényhez

Várakozási idők

 1.  Általános előmeneteli rendbe tartozó beosztásoknál
 Kötelező maximális
Őrmester 4 év –
Törzsőrmester 4 év 8 év
Főtörzsőrmester 6 év 12 év
Zászlós 5 év 12 év
Törzszászlós 5 év –
Főtörzszászlós – –
Hadnagy 4 év –
Főhadnagy 4 év 8 év
Százados 6 év 12 év
Őrnagy 5 év 12 év
Alezredes 5 év –
Ezredes 3 év –
Dandártábornok – –
Vezérőrnagy – –
Altábornagy – –
Vezérezredes – –
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 2.  Speciális előmeneteli rendbe tartozó beosztásoknál
 Kötelező
Őrmester 6 év
Törzsőrmester 6 év
Főtörzsőrmester 6 év
Zászlós 5 év
Törzszászlós –
Hadnagy 6 év
Főhadnagy 6 év
Százados 6 év
Őrnagy 5 év
Alezredes 5 év
Ezredes –

 3.  Legénységi beosztásoknál
Őrvezető 3 év
Tizedes 3 év
Szakaszvezető –”

11. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez

 1.  A Haktv. 2. melléklet g) pontja a következő gv) alponttal egészül ki:
[A személyügyi nyilvántartásban kezelhető adatok]
(a szolgálat teljesítésének adatai:)
„gv) a 3. melléklet adatai közül az érintett családi és utóneve, honvéd esetében rendfokozat, születési hely, idő, anyja 
születési neve, beosztása, munkaköre, lakóhelye, az elkövetett fegyelemsértés megnevezése, a kiszabott fenyítés,”

 2.  A Haktv. 2. melléklete a következő u)–z) ponttal egészül ki:
(A személyügyi nyilvántartásban kezelhető adatok)
„u) személyügyi törzsszám,
v) fokozati vizsgára, vizsgahalasztásra vonatkozó adatok,
z) minősítő vizsgára vonatkozó adatok.”

12. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„3. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A fegyelmi szakterület nyilvántartásban és a fegyelmi információs rendszerben kezelhető adatok

a) az érintett családi és utóneve, honvéd esetén rendfokozata,
b) születési helye, ideje,
c) anyja születési neve,
d) beosztása, munkaköre,
e) lakóhelye,
f ) a  fegyelmi, szabálysértési, büntető-, méltatlansági eljárás alapjául szolgáló ok keletkezésének ideje és 

körülményei,
g) károkozás esetén a kár összege, megállapításának módja,
h) a  bizonyítékok, így különösen a  tanúvallomás, a  szakértői nyilatkozat, a  szemléről készült jegyzőkönyv, 

a szakmai kivizsgálásról készített jelentés,
i) az érintett felelőssége mértékének alapjául szolgáló illetménye,
j) minősítésekre, teljesítményértékelésekre vonatkozó adatok,
k) azok a tények, amelyek a felelősség elbírálásához szükségesek, így különösen a vagyoni viszonyokat, a családi 

és szociális, illetve az egyéb méltányolható körülményeket érintő adatok,
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l) az  érintett személyes meghallgatása során előadott lényeges, így különösen a  tényállásra, a  felelősségére 
vonatkozó, valamint az enyhítő és súlyosbító körülményeket tartalmazó nyilatkozata,

m) az érintett felelőssége fennállásának vagy annak hiányának megállapítása,
n) a kiszabott fenyítés, büntetés.”

13. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez

A Haktv. 11. melléklete a következő e) ponttal egészül ki:
(A honvédelem feladatainak végrehajtásához a  gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében 
az  ingatlanokról és szolgáltatásokról a  Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve és a  katonai 
igazgatás területi szervei által kezelhető adatok)
„e) A repülőtérre, annak szolgáltatás lehetőségeire vonatkozó adatok, különösen:
ea) a futópálya, előterek, guruló utak, zónák, ellenőrző helyek jellemző adatai, jelzései,
eb) a repülőtér, különösen a futópálya burkolatának típusa, teherbírás adatai,
ec) a repülőtérhez kapcsolódó légterek,
ed) az engedélyezett forgalom típusai,
ee) a repülőtéri üzemidők,
ef ) a földi kiszolgálási lehetőségek, eszközök,
eg) repülőtéri mentő, tűzoltó, pályatakarítási (karbantartási – javítási), meteorológiai lehetőségek,
eh) légiforgalmi szolgáltatási, repüléstájékoztatási lehetőségek,
ei) rádió navigációs és leszállási eszközök,
ej) bevezető, futópálya és egyéb repülőtéri fények,
ek) fedett technikai eszköz tároló (hangár) alapterülete, mérete,
el) légi jármű és egyéb kiszolgáló eszközök karbantartási lehetőségei,
em) légi jármű üzemeltetés lehetőségei adatai.”

14. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez

A Haktv. 12. melléklet b) pontja a következő bm)–bo) alponttal egészül ki:
[A honvédelem feladatainak végrehajtásához a  gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében a  technikai 
eszközökről a  Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve és a  katonai igazgatás területi szervei 
által kezelhető adatok]
[(b) a technikai eszközre vonatkozó azonosító és műszaki adatok, különösen:]
„bm) légijármű felszálló tömege, hasznos teherszállítási képessége, hatótávolsága, repülési magassága,
bn) ejtőernyő típusa,
bo) légijármű előkészítő és kiszolgáló eszközök, berendezés típusa.”

15. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„16. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

Egészségügyi célból kezelhető személyes adatok

 1.  A 8. § alkalmazásában:
a) személyazonosító adatok (családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, 

tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel),
b) a 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek szolgálati viszony létesítésével összefüggő adatai:

ba) tervezett szolgálati beosztás adatai, létesítendő hallgatói/tanulói jogviszony adatai,
bb) (szak)képzettség, foglalkozás,
bc) illetékes toborzó szerv, toborzás időpontja,
bd) korábbi szolgálati viszonyra vonatkozó adatok,
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c) a 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek szolgálati viszonnyal összefüggő adatai:
ca) rendfokozat,
cb) jogviszony jellege,
cc) alakulat, korábbi alakulat,
cd) szolgálati beosztás / tervezett szolgálati beosztás adatai,
ce) tervezett/teljesített külföldi szolgálatra vonatkozó adatok,
cf ) állományba vétel időpontja,
cg) (szak)képzettség, foglalkozás,
ch) a parancsnoki jellemzésben szereplő egyéb adatok,

d) az érintett által átadott, munkavégzésre és életmódra vonatkozó adatok:
da) fizikai aktivitással kapcsolatos adatok,
db) munkaidővel, pihenéssel kapcsolatos adatok,
dc) táplálkozással kapcsolatos adatok,
dd) élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó adatok

e) az érintett által átadott, egészségi állapotra vonatkozó adatok:
ea) anamnézis, családi anamnézis,
eb) korábbi kórházi, gyógyintézeti, szanatóriumi kezelés időpontja és oka,
ec) rendszeres gyógyszerszedésre vonatkozó adatok,
ed) kábítószer fogyasztásra vonatkozó adatok,
ee) rendszeres orvosi ellenőrzés ténye és oka,
ef ) korábbi balesetre, műtétre vonatkozó adatok,
eg) korábbi orvosszakértői vizsgálat időpontja és oka, egészségkárosodás mértéke,
eh) orvosi felülvizsgálat (FÜV) helye és időpontja, előző FÜV minősítés,
ei) egészségi okból történt leszerelés ténye,
ej) korábbi orvosi alkalmassági vizsgálat helye, időpontja, és eredménye,
ek) benyújtott leletek és okiratok adatai,

f ) a 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek esetében
fa) az  érintett által átadott, az  alapellátást végző honvéd-egészségügyi szolgálat által továbbított 

gyógykezelési (ellátási) adatok,
fb) a Honvédség egészségügyi szervezeteinél folytatott gyógykezelés (ellátás) adatai,

g) a  8.  § (2)  bekezdése szerinti adatkezelők által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott 
egészségügyi adat,

h) a fizikai alkalmasság vizsgálatának eredménye,
i) a fizikai állapotfelmérés részletes eredménye,
j) az alkalmasság minősítése.

 2.  A 8/A. § alkalmazásában:
a) személyazonosító adatok (családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, 

tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel),
b) szolgálati viszonnyal összefüggő általános adatok:

ba) rendfokozat,
bb) jogviszony jellege,
bc) alakulat,

c) a  felülvizsgálati eljárás lefolytatásához, a  betegség katonai kötelmekkel való összefüggésének 
véleményezéséhez szükséges, szolgálati viszonnyal összefüggő adatok:
ca) szolgálati beosztás adatai,
cb) korábbi szolgálati beosztások, korábbi alakulatok,
cc) állományba vétel időpontja,
cd) a  parancsnoki vélemény részét képező adatok, különösen a  beosztással együtt járó fizikai és 

pszichikai terhelések, élet- és munkakörülmények, magatartás, ezek változásai,
d) a  felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenységhez szükséges egészségi állapotra vonatkozó 

adatok:
da) a  felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenység alapját képező betegséggel 

összefüggő gyógykezelés (ellátás) és alkalmassági vizsgálat adatai,
db) az alapellátó orvosi vélemény, valamint a gyógyintézeti, szakorvosi, szakértői vélemények,
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e) a Honvédség egészségügyi szervezeteinél folytatott gyógykezelés (ellátás) adatai;
f ) a  8/A.  § (2)  bekezdése szerinti adatkezelők által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott 

egészségügyi adat,
g) a felülvizsgáló bizottság döntése:

ga) kórisme, annak indokolása,
gb) az alkalmasság minősítése, a szükséges korlátozások, felmentések,
gc) a  betegség honvédelmi kötelezettséggel, illetve katonai kötelmekkel való összefüggésével 

kapcsolatos vélemény,
h) az egészségkárosodás mértékéről szóló szakvélemény,
i) az alkalmasság minősítése (felülvizsgálati táblázat kivonat).

 3.  A 8/D. § alkalmazásában:
a) személyazonosító adatok (családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, 

tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel),
b) szolgálati viszonnyal összefüggő általános adatok:

ba) rendfokozat,
bb) alakulat,
bc) szolgálati beosztás,
bd) szolgálati évek száma,

c) családi állapot, gyermek(ek) száma,
d) legmagasabb iskolai végzettség,
e) a Honvéd Testalkati Program megvalósításához szükséges, testalkatra vonatkozó adatok:

ea) testmagasság,
eb) testtömeg,
ec) testzsír-százalék,

f ) az  egészségi állapot nyomon követéséhez szükséges, munkavégzésre, életmódra és egészségi állapotra 
vonatkozó adatok:
fa) fizikai aktivitással kapcsolatos adatok,
fb) munkaidővel, pihenéssel kapcsolatos adatok,
fc) táplálkozással kapcsolatos adatok,
fd) élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó adatok,
fe) általános egészségi állapotra vonatkozó adatok,
ff) meghatározott betegségekre vonatkozó családi anamnézis,
fg) korábbi kórházi kezelés időpontja és oka,
fh) korábbi műtét időpontja és oka,
fi) rendszeres gyógyszerszedésre vonatkozó adatok,
fj) rendszeres orvosi ellenőrzés ténye és oka,
fk) szűrővizsgálaton való részvételre vonatkozó adatok.

 4.  A 8/E. § alkalmazásában:
a) személyazonosító adatok (családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, 

tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel),
b) szolgálati viszonnyal összefüggő adatok:

ba) rendfokozat,
bb) alakulat/munkahely,
bc) szolgálati beosztás,

c) vérmintavételhez szükséges egyéb adatok:
ca) foglalkozás,
cb) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
cc) külföldi állampolgár esetében állampolgárság, úti okmány száma, anyanyelv,

d) intézkedésre jogosult elöljáró neve, rendfokozata, beosztása,
e) vizsgálat elrendelésének oka,
f ) vizsgálatot végző személy neve, rendfokozata, beosztása,
g) a vizsgálatra kötelezett nyilatkozata,
h) az érintett által átadott, a vizsgálat eredményét befolyásoló adatok:
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ha) táplálkozással kapcsolatos adatok,
hb) élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó adatok,
hc) kábítószer fogyasztásra vonatkozó adatok,
hd) gyógyszerszedésre vonatkozó adatok,
he) meglévő betegségre vonatkozó adatok,

i) a  8/E.  § (2)  bekezdése szerinti adatkezelők által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott 
egészségügyi adat,

j) a vizsgálat eredménye.

 5.  A 8/F. § alkalmazásában:
a) személyazonosító adatok (családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, 

tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel),
b) rendfokozat,
c) munkahely/szervezet,
d) speciális igényjogosultság alapját képező pozíció, tisztség, munkakör/beosztás,
e) igényjogosultság típusa,
f ) jogviszony jellege,
g) igényjogosultság megállapítására alkalmas igazolvány/igazolás száma, érvényessége,
h) hozzátartozó saját jogú igényjogosult neve és szolgálatteljesítési helye.

 6.  A 8/G. § alkalmazásában:
a) személyazonosító adatok (családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, 

tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel),
b) szolgálati viszonnyal összefüggő adatok:

ba) rendfokozat,
bb) jogviszony jellege,
bc) alakulat,
bd) szolgálati beosztás adatai,
be) külföldi szolgálatteljesítés adatai,

c) gyógykezelésre (ellátásra) vonatkozó adatok.”

16. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„17. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

Kártérítési nyilvántartásban kezelhető adatok

a) az érintett családi és utóneve, honvéd esetén rendfokozata,
b) születési hely, idő,
c) anyja születési neve,
d) beosztása, munkaköre,
e) lakóhelye,
f ) a kár keletkezésének ideje és körülményei,
g) a kár összege, megállapításának módja,
h) a  bizonyítékok, így különösen a  tanúvallomás, a  szakértői nyilatkozat, a  szemléről készült jegyzőkönyv, 

a  fegyelmi, szabálysértési vagy a  büntetőeljárás során hozott határozat, a  szakmai kivizsgálásról készített 
jelentés,

i) az érintett kártérítési felelőssége mértékének alapjául szolgáló illetménye,
j) azok a  tények, amelyek a  felelősség elbírálásához, illetve a  kártérítés mérsékléséről vagy mellőzéséről 

való döntéshez szükségesek, így különösen a  vagyoni viszonyok, a  családi és szociális, illetve az  egyéb 
méltányolható körülmények,

k) a  katona személyes meghallgatása során előadott lényeges, így különösen a  kárfelelősségre, valamint 
a kártérítés mértékének elismerésére vagy vitatására vonatkozó körülményeket tartalmazó nyilatkozata,

l) kártérítési felelősség fennállásának vagy annak hiányának megállapítása,
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m) kártérítésre kötelezés esetén a kiszabott kártérítés,
n) a kártérítésre kötelezés vagy mellőzés megállapítása, vagy az eljárás megszüntetése,
o) a kár természetben történő megtérítésére kötelezés esetén annak részletes feltételei és értéke,
p) esetlegesen a kártérítés mérséklésére vonatkozó döntés,
q) esetlegesen a  kártérítés részletekben történő megfizetéséről szóló döntés, továbbá a  részletfizetés 

időtartama, valamint a törlesztő részletek összegszerű meghatározása.”

17. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„18. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A lakhatási támogatásokkal kapcsolatban kezelhető adatok

a) személyes adatok:
aa) születési családi és utónév,
ab) házassági, felvett családi és utónév,
ac) születési hely, idő,
ad) anyja születési és családi neve,
ae) személyi azonosító,
af ) adóazonosító jel, állampolgárság,
ag) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány száma, érvényességi ideje,
ah) nem, családi állapot,
ai) személyügyi törzsszám,
aj) szolgálati igazolvány szám,
ak) bankszámlaszám, számlavezető bank neve,
al) saját kezű aláírás

b) lakóhely és kapcsolattartási adatok, a lakóingatlanok tulajdoni viszonyaira vonatkozó adatok:
ba) lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, értesítendő személy neve (kapcsolat fajtája), címe, 

vezetékes és mobil telefonszámai, elektronikus elérhetősége,
bb) korábbi lakóhely, tartózkodási hely,
bc) a  lakóhelyen és a  tartózkodási helyen (és korábbi lakóhelyen és a  tartózkodási helyen) 

a  lakáshasználat jogcíme, a  lakóhely és tartózkodási hely tulajdoni jellege és tulajdonviszonyai, 
továbbá bármely lakóingatlanban lévő tulajdoni részesedés, a szerzés jogcíme,

bd) lakóhely és tartózkodási hely szobaszáma, alapterülete, komfortfokozata, műszaki állapota, helyrajzi 
száma,

c) hozzátartozók adatai:
ca) hozzátartozó neve (születési neve), lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, 

születési hely, ideje, neme, állampolgársága, anyja születési neve,
cb) hozzátartozó lakóhelyén és a  tartózkodási helyén a  lakáshasználat jogcíme, a  lakóhely és 

tartózkodási hely tulajdoni jellege és tulajdonviszonyai,
cc) hozzátartozói kapcsolat,
cd) eltartottak száma, az eltartás kezdete,

d) a szolgálati adatok:
da) jogviszony megnevezése, katona esetében a rendfokozat,
db) a  szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje, a  szolgálati viszonyra és a  szolgálati időre vonatkozó 

adatok,
dc) az állományilletékes honvédelmi szerv megnevezése, a szolgálati hely neve,
dd) állománytábla szerinti besorolási (fizetési) osztály és kategória

e) gépjárműre vonatkozó adatok közül a forgalmi engedélyben rögzített adattartalom,
f ) a lakhatási támogatással összefüggő sajátos – különleges, vagy külső – adatok:

fa) a lakásigénylés egészségügyi vagy műszaki indokait alátámasztó orvosi vagy műszaki, illetve egyéb 
hatósági igazolások,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 35417

fb) terhesség megállapítására vonatkozó orvosi igazolás,
fc) a  támogatással érintett – így különösen vásárolt, épített, pénzintézeti kölcsönnel megszerzett, 

bérelt, lízingelt ingatlan címe és adatai (a tulajdonos szerződésben szereplő személyes adatai, 
alapterülete, komfortfokozata, fűtése, típusa, fekvése, szerkezete),

fd) bérbe, lízingbe adó neve, lakcíme, bankszámlaszáma, bank neve, adóazonosító jele,
fe) a  támogatott lakás megszerzésére irányuló szerződések (így különösen adásvételi, építési, bérleti, 

lízing szerződés) tanúinak személyes adatai,
ff) a fizetett bérleti/lízingdíj összege,
fg) a  támogatással érintett lakás vételára, vásárlási költsége, az  arra felvett pénzintézeti lakáskölcsön 

összege, a pénzintézeti lakáskölcsönt nyújtó pénzintézet címe, a lakáskölcsön szerződés szerződéses 
tanúi

fh) a lakás üzemeltetési költségei,
fi) lakhatási támogatás nyújtására irányuló megállapodás esetében az  adóstárs és a  kezes személyes 

adatai,
fj) a  megállapodás alapján nyújtott lakhatási támogatás futamideje alatt elhunyt támogatott 

örökösének személyes adatai,
fk) az  élettársi életközösség igazolására készített magánokirat tanúinak személyes adatai, vagy 

az  élettársi életközösség igazolására készült, közjegyző, vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiraton 
a készítő ügyvéd, vagy közjegyző adatai (különösen: név, kamarai azonosító szám),

fl) helyőrségi szállón hozzátartozónak nem minősülő személy számára kérelmezett vendégéjszaka 
esetén a vendég adatai (vendég neve, bérlővel fennálló kapcsolat, születési hely, év, hó, nap, anyja 
neve) és a vendégfogadás ideje, a vendégéjszakák száma.”

18. melléklet a 2018. évi CX. törvényhez
„19. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

A rehabilitációs nyilvántartásban kezelhető adatok

a) születési családi és utónév, házassági, felvett családi és utónév,
b) rendfokozat,
c) születési idő, hely,
d) anyja születési családi és utóneve(i),
e) lakóhely,
f ) állampolgárság,
g) iskolai végzettség,
h) elhalálozás ideje, helye,
i) végső nyughely,
j) a rendfokozati rehabilitációt kezdeményező személy/szervezet,
k) rehabilitációs határozat száma, a rehabilitációs intézkedések,
l) katonai szolgálatra vonatkozó adatok,
m) szabadságvesztésre vonatkozó adatok,
n) hadifogságra vonatkozó adatok,
o) elismerések,
p) rendfokozat-történet.”
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2018. évi CXI. törvény
egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról*

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1. §  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Kvt.) a  következő 
110/C. §-sal egészül ki:
„110/C. § E törvénynek az egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi CXI.  törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtv.) megállapított 91.  § (6)  bekezdésének rendelkezéseit a  Módtv. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  A Kvt. 91.  § (6)  bekezdésében az  „előzetes vizsgálati és a  környezeti hatásvizsgálati eljárásban, továbbá 
a (3) bekezdésben meghatározott eljárásban” szövegrész helyébe az „előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati 
és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, továbbá az  egységes környezethasználati engedély 
felülvizsgálatára irányuló eljárásban” szöveg lép.

2. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

3. §  A természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Tvt.) 4.  § q)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„q) natúrpark: a  helyi közösségek (önkormányzatok, társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek és az  érintett 
lakosság) összefogása eredményeként létrejövő, a táji, természeti és kulturális értékek megőrzésén és fenntartható 
hasznosításán alapuló terület- és vidékfejlesztési célok megvalósulását is támogató, meghatározott területre 
vonatkozó együttműködés, amely e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint jön létre;”

4. §  A Tvt. „A nyilvánosság részvétele a természet védelmében” című alcíme a következő 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § A natúrpark elnevezés a miniszter hozzájárulása esetén használható. A natúrpark elnevezés használatát és 
a natúrparkok működésének szabályait a miniszter rendeletben szabályozza.”

5. §  A Tvt. 85. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„1. a táj védelmére vonatkozó szabályokat;”

6. §  A Tvt. 85. § (2) bekezdése a következő 33. ponttal egészüli ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„33. a natúrpark elnevezés használatát és a natúrparkok működésének részletes szabályait;”

7. §  Hatályát veszti a Tvt. 29/A. §-a.

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

8. §  Az illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtv.) 30. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Teljes személyes díjmentességben részesül:)
„a) a Magyar Állam, költségvetési szerv,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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9. § (1) A Díjtv. 31. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, 
ha az)
„j) a  nyomozó és a  szabálysértési hatóság, továbbá a  szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések 
esetében az előkészítő eljárást lefolytató szerv és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai ellátása érdekében,”
(kéri.)

 (2) A  Díjtv. 31.  § (1)  bekezdés o)–p)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  bekezdés a  következő 
q) ponttal egészül ki:
(Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, 
ha az)
„o) a  vízügyi igazgatási szerv az  állami tulajdonban álló vízkészletek vagy vízilétesítmények vagyonkezelése 
tárgyában,
p) lakás építéséhez, vásárlásához vagy bővítéséhez igénybe vehető vissza nem térítendő állami támogatás 
igényléséhez az  igénylő megbízásából tárgyévben ugyanazon ingatlan tulajdonilap-másolatára vonatkozóan egy 
alkalommal a hitelintézet,
q) a  vízügyi hatóság és a  vízvédelmi hatóság a  vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági eljárással összefüggő 
feladatai, valamint a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv az  integrált hatósági ügyviteli rendszerhez kapcsolódó 
feladatai ellátása érdekében”
(kéri.)

4. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása

10. §  Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: OMVKtv.) 2/A. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kamarának a  vadászjegy kiállításával és érvényesítésével, valamint a  vadászati engedély kiállításával 
kapcsolatos eljárásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, 
hogy az eljárás igazgatási szolgáltatásidíj-mentes.”

11. §  Az OMVKtv. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kamara által az  államtól átvett feladatok térítéseként az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti bevételnek minősül 
a  vadászjegy és a  vadászati engedély kiállításáért a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról 
szóló 1996. évi LV. törvény 61. § (3) bekezdése és 63. § (3) bekezdése szerinti díj teljes összege.”

5. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

12. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 7. §-a a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) A  zálogjog, az  ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom vagy elidegenítési tilalom, illetve 
a  végrehajtási jog törlése tárgyában hozott határozatot a  széljegyzett beadványok rangsorára való tekintet nélkül 
kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.”

13. §  Az Inytv. 30. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A  bejegyzésnek a  (2a)  bekezdés b)  pontja alapján történő törlése esetén a  törlésről rendelkező határozat 
hatálya a bejegyzésen alapuló további bejegyzésekre is kiterjed.”

14. §  Az Inytv. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ingatlanügyi hatóság kérelemre, az  (1) bekezdésben foglaltakon kívül más közigazgatási hatóságok, illetve 
költségvetési szervek részére a  feladatellátásukhoz szükséges egyedi adatok lekérdezése céljából lehetővé teszi, 
hogy saját számítástechnikai eszközeikkel, az  adatkezelést végzők megfelelő azonosítása mellett a  számítógépes 
ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vegyék.”

15. §  Az Inytv. 84. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ingatlan-nyilvántartás újfelméréssel történő átalakításához a miniszter engedélye szükséges.”
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6. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

16. §  A szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004.  évi XVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bortv.) „Telepítés, 
kivágás” alcíme a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § A helyszíni ellenőrzést a  tevékenység megvalósításának elbírálására alkalmas időben, a  tenyészidőszakon 
belül kell elvégezni.”

17. §  A Bortv.
a) 11.  § (2)  bekezdésében a „gazdasági akta számát” szövegrész helyébe az „az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer azonosító számot 
(a továbbiakban: FELIR azonosító)” szöveg,

b) 12. §-ában a „gazdasági akta számát” szövegrész helyébe az „a FELIR azonosítót” szöveg
lép.

7. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

18. §  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény (a  továbbiakban: Támtv.) 31.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„31.  § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az  e  törvény hatálya alá tartozó intézkedések országos 
földterület-azonosítási rendszere a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a  továbbiakban: MePAR). 
A  MePAR közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A  MePAR adatbázisa állami tulajdonban van, amely felett 
a rendelkezési jogot az állam nevében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gyakorolja.
(2) A MePAR működtetése, programszerű megújítása, valamint a távérzékeléses ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok 
ellátása közfeladatnak minősül és ellátása a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatáskörébe 
tartozik, amely feladatot a  jogszabályban erre kijelölt szerv, kizárólagos jog alapján, a  16. és 17.  § rendelkezései 
szerinti átruházással lát el.”

19. §  A Támtv. VIII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Jogszabályban meghatározott, a Gazdaságfejlesztési- és Innovációs Operatív Programból származó 
támogatások kihelyezésével összefüggő egyes eltérő szabályok
79/D. § (1) E törvény III. fejezetében meghatározott rendelkezéseket jelen alcímben foglalt eltérésekkel alkalmazni 
kell egyes, jogszabályban meghatározott, Gazdaságfejlesztési- és Innovációs Operatív Programból származó 
támogatások kihelyezésével összefüggő adatkezelési és nyilvántartásokkal kapcsolatos tevékenységek ellátása 
során, amennyiben a támogatás kihelyezője mint kedvezményezett, a Kormány rendelete alapján köteles az általa 
elnyert támogatás összegének kihelyezésére.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatást kihelyező szerv adatkezelési tevékenységének a  26.  § (1)  bekezdés a) és 
b) pontja szerinti nyilvántartási rendszereken belül, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő 
valamennyi adatkörtől megkülönböztethető módon kell megvalósulnia.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárásokban, ideértve a  nyilvántartásba vételt is, képviselő eljárásának nincs helye, 
valamint kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti 
elektronikus kapcsolattartásra van lehetőség.
(4) Az  (1) bekezdés szerinti támogatást kihelyező szerv a 26. § (3) bekezdés 7., 10., 11., 15–18., 24., 28., 33. pontja 
szerinti nyilvántartásokból az  e  törvényben meghatározott módon vehet át és kezelhet adatokat. A  más 
szerv, illetve szervezet nyilvántartásából átvett adatot csak a  támogatást igénylő, valamint ha az  ellátást más 
személyre tekintettel állapítják meg, úgy e  személy személyazonosításához, a  támogatáshoz való jogosultság 
megállapításához, a  támogatás folyósításához, a  támogatáshoz kapcsolódó feltételek ellenőrzéséhez, valamint 
a  tényállás tisztázásához használhatja fel. Ezen szabály alkalmazandó arra az  adatkezelésre is, amennyiben 
a  támogatást kihelyező szerv törvény alapján további nyilvántartásokban szereplő adatok kezelésére is jogosult 
az (1) bekezdés szerinti támogatások vonatkozásában.
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(5) Az  (1), (2) és a  (4)  bekezdés alkalmazásával az  (1)  bekezdés szerinti támogatást kihelyező szerv a  26.  § 
(3) bekezdés
a) 10. pontja tekintetében a tartózkodási helyre vonatkozó,
b) 18.  pontjában meghatározott adatokat nyilvántartó szervtől az  adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény 
1.  melléklet 8.  pont szerinti foglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos, valamint a  támogatást igénylő, 
valamint ha a támogatást más személyre tekintettel állapítják meg, úgy e személy nettó árbevételére vonatkozó,
c) 33. pontja vonatkozásában a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos
adatokat is átveheti és kezelheti.
(6) A 26. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartási rendszer a (2) bekezdés szerinti megkülönböztethető módon 
a  28.  § (2)  bekezdése, valamint a  28.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontja – a  bh)  alpont kivételével – szerinti adatokat, 
illetve a tartózkodási helyre vonatkozó adatokat és a társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazza.
(7) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatásokkal összefüggésben az  ügyfélnyilvántartásba-vételi eljárás a  támogatási 
kérelem adattartalma alapján kerül lefolytatásra, amely során az ügyfél-azonosító megállapítása hivatalból történik. 
A  támogatást igénylőnek az  ügyfél-azonosítóról történő értesítést követően az  ügyfél-azonosítót a  támogatásban 
való részvétellel kapcsolatos valamennyi rendszeresített nyomtatványon fel kell tüntetnie.
(8) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a  támogatást igénylő, valamint 
ha  a  támogatást más személyre tekintettel állapítják meg, úgy e  személy a  tényállás tisztázásához szükséges 
személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez hozzájárulást adott.
(9) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatásokkal összefüggésben nem kell alkalmazni a  23.  § (4) és (5)  bekezdését, 
a  24–25/A.  §-t, a  26.  § (2), (5), (7) és (8)  bekezdést, a  28.  § (4)  bekezdés e)  pontjának eb)  alpontját, a  28.  §  
(5)–(7) bekezdését, a 28/A–28/E. §-t, a 30. § (1)–(3) és (6) bekezdését, valamint a 31–31/C. §-t.”

8. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

20. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 1. §-a a következő 
h) ponttal egészül ki:
(A törvény célja az  élelmiszerlánc szereplőire vonatkozó követelmények megfogalmazásával és egységes hatósági 
felügyeletének megteremtésével)
„h) az élelmiszerláncban a lehetséges antimikrobiális rezisztencia-előfordulás csökkentésének elősegítése.”

21. §  Az Éltv. 2. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazási köre kiterjed)
„n) a kedvtelésből tartott állatok állategészségügyi, járványügyi felügyeletére.”

22. § (1) Az Éltv. 4. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed)
„r) az  e  törvény hatálya alá tartozó termékkel, szolgáltatásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos tanúsítványokra 
vonatkozó ellenőrzési, felügyeleti és minősítési feladatok ellátására;”

 (2) Az Éltv. 4. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
(Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed)
„t) a  víziállat-termelő létesítményekben természetes vízi telepítésre vagy étkezési célra termelt hal, vagy más 
hasznos víziállat tartására, szállítására, forgalomba hozatalára, felhasználására.”

23. §  Az Éltv. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott engedély 
alapján, vagy az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általi nyilvántartásba vételt követően, e  törvény végrehajtására 
kiadott jogszabály szerint lehet forgalomba hozni és felhasználni.”

24. §  Az Éltv. a következő 8/C. §-sal egészül ki:
„8/C.  § Az élelmiszerláncra kiterjedő vizsgálatokat végző laboratórium az  e  törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározottak szerint nyilvántartásba vételt követően, vagy a működési engedély alapján végezheti 
a tevékenységét.”
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25. §  Az Éltv. 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. § Az ökológiai termelésre utaló kifejezéssel csak olyan élelmiszer vagy takarmány hozható forgalomba, amely 
rendelkezik az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i 2018/848/EU rendelet (a továbbiakban: Öko EK rendelet) szerinti 
tanúsítvánnyal, és megfelel az e törvényben, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai 
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott feltételeknek.”

26. §  Az Éltv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az engedélyköteles termék reklámjának összhangban kell lennie az engedély tartalmával vagy a nyilvántartásba 
vett adatokkal.”

27. §  Az Éltv. 14. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 14/A. §-ban foglaltakért a  termék előállítója, nem hazai előállítású termék esetében az első magyarországi 
forgalomba hozó felelős. A  14/A.  §-ban foglaltakért a  termék forgalmazója is felelős, ha a  14/A.  § (2) vagy 
(4) bekezdése szerinti hibát ő okozta, vagy az általa felismerhető lett volna.
(11) A  törvény hatálya alá tartozó termék forgalmazását, szállítását vagy raktározását végző személy felelős 
a  termék biztonságosságáért, minőségéért és jelöléséért, amennyiben a  felelős személye az  (1)–(10) bekezdésben 
meghatározottak szerint nem állapítható meg.”

28. §  Az Éltv. 17/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  műszaki felülvizsgálatra kötelezett növényvédelmi gépekről, valamint a  műszaki felülvizsgálatról 
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartást vezet.”

29. §  Az Éltv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének – tulajdonosa saját költségén köteles 
annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai 
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt módon gondoskodni. Az  állati eredetű melléktermék 
tulajdonosa, illetve annak szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy ártalmatlanítását végző 
minden üzemeltető az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti 
éves jelentési kötelezettséget elektronikus úton köteles teljesíteni.”

30. § (1) Az Éltv. 22. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„Az élelmiszer- és takarmány-vállalkozások, valamint az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe 
kerülő anyagot és tárgyat előállítók és az első magyarországi forgalomba hozók kötelezettségei”

 (2) Az Éltv. 22. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az  élelmiszer-vállalkozás információval rendelkezik arról vagy okkal feltételezi, hogy az  élelmiszer, amelyet 
az élelmiszer-vállalkozás behozott, előállított, feldolgozott, gyártott vagy forgalmazott, nem felel meg az élelmiszer-
biztonsági követelményeknek, és az  élelmiszer már kikerült az  élelmiszer-vállalkozás közvetlen ellenőrzése alól, 
az élelmiszer-vállalkozás haladéktalanul kezdeményezi az élelmiszer forgalomból való kivonását és erről tájékoztatja 
az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet.
(4) Az  élelmiszer-vállalkozás haladéktalanul tájékoztatja az  élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, amennyiben 
információval rendelkezik arról vagy okkal feltételezi, hogy az  általa forgalomba hozott élelmiszer ártalmas lehet 
az  egészségre. Az  élelmiszer-vállalkozás haladéktalanul bejelenti az  élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek a  végső 
fogyasztót fenyegető veszély megelőzésére tett intézkedéseket.”

31. §  Az Éltv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott – az  (1)  bekezdés hatálya alá nem 
tartozó – esetekben az  élelmiszer-, illetve a  takarmányvállalkozás, valamint az  élelmiszerrel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagot és tárgyat előállító és az  első magyarországi forgalomba hozó köteles az  élelmiszer- 
vagy takarmányvállalkozási, valamint az  élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagot és tárgyat 
előállítói és az első magyarországi forgalomba hozói tevékenység folytatására irányuló szándékát az élelmiszerlánc-
felügyeleti szervnek bejelenteni.”
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32. §  Az Éltv. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állam az  élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő feladata ellátásáért való felelőssége körében, különösen 
a  végső fogyasztók egészségének és az  élelmiszerlánc valamennyi szereplője érdekének védelme, valamint 
a biztonságos, illetve a megfelelő minőségű élelmiszer előállításának és forgalmazásának elősegítése érdekében
a) az  ehhez szükséges ismeretek széles körű terjesztésével, tájékoztatások, képzések, oktatás biztosításával 
hozzájárul a tudatos felhasználói szemlélet kialakításához;
b) élelmiszerfogyasztási, táplálkozási adatokat gyűjt, többek között az  élelmiszerekkel elfogyasztott 
szennyezőanyagoknak való étrendi kitettség meghatározása érdekében;
c) felméréseket végez a fogyasztókra, valamint az e törvény hatálya alá tartozó vállalkozókra vonatkozóan.”

33. §  Az Éltv. 26. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tevékenysége magában foglalja)
„e) a halgazdálkodási akvakultúra és halgazdálkodási hasznosítás ellenőrzési feladatokat.”

34. §  Az Éltv. 29. §-a a következő m) és n) ponttal egészül ki:
(Az országos főállatorvos)
„m) összeállítja az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és a  38/A.  § (3a)  bekezdése szerinti hatóságok elektronikus 
hatósági ügyintézése során intézhető ügyek kataszterét,
n) irányítja az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és eljáró hatóság vonatkozásában az  országos nyomonkövetést 
támogató informatikai rendszerek működtetését és használatát.”

35. §  Az Éltv. 30. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami laboratóriumok feladatai különösen)
„o) az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabály alapján közreműködés a  különleges táplálkozási igényt 
kielégítő élelmiszerek, étrend-kiegészítők előállításával, adalékanyagok és technológiai segédanyagok, élelmiszer-
csomagolóanyagok, élelmiszeriparban felhasznált mosó- és fertőtlenítőszerek gyártásával, felhasználásával, 
valamint takarmány-adalékanyagokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban.”

36. § (1) Az Éltv. 32. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében)
„s) ellátja az  e  törvény hatálya alá tartozó termékekkel, szolgáltatásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos 
tanúsítványok ellenőrzési, felügyeleti és minősítési feladatait;”

 (2) Az Éltv. 32. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növény- és talajvédelmi feladatkörében)
„e) biztosítja a növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatára vonatkozó tevékenység szakmai felügyeletét.”

37. §  Az Éltv. 33. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)
„a) az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint engedélyezi és ellenőrzi a  nem állami 
szolgáltató laboratóriumokat, valamint nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a nem állami üzemi laboratóriumokat;
b) az állat-, valamint a növény-egészségügyi határállomásokkal rendelkező – illetve a ba) és bb) alpontok esetében 
az egyéb – határátkelőhelyeken,
ba) ellenőrzi az  élelmiszer-, illetve takarmánybiztonsági, -minőségi, állat- és növény-egészségügyi rendelkezések 
megtartását;
bb) végrehajtja az  áru, a  személyes poggyászban található állati termékek, továbbá nem kereskedelmi célból 
behozott, kedvtelésből tartott állatok okirat-ellenőrzését, azonosságvizsgálatát és fizikális ellenőrzését (valamint 
jogszabályban előírt mintavételét);
bc) ellenőrzi az állatok szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt, valamint a szállítóeszközt;
bd) ellenőrzi az  Európai Unió jogi aktusaiban teljeskörűen nem szabályozott (a  továbbiakban: nem harmonizált) 
állatfaj és állati eredetű termék harmadik országból más tagállamba magyar határállomáson keresztüli beléptetéssel 
történő szállítása során a rendeltetési hely szerinti tagállam által meghatározott feltételek teljesülését;
be) ellenőrzi a vizsgálatköteles áruk növény-egészségügyi előírásoknak való megfelelőségét;”
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38. § (1) Az Éltv. 34. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Állat-egészségügyi feladatainak keretében az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  e  törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban, valamint az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi vagy 
nyilvántartásba veszi)
„j) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott állatot tartó gazdaság benépesítését, valamint 
állatok részvételével tartott rendezvények (állatvásár, állatpiac, állatkiállítás, állatverseny, állatbemutató) tartását.”

 (2) Az Éltv. 34. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Állat-egészségügyi hatósági feladatainak keretében az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  e  törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályban foglaltak szerint elrendeli:)
„a) a  járványveszély esetén szükséges járványügyi intézkedéseket, továbbá a közcélú igénybevételt, és a betegség 
iránt fogékony állatok, fajok és korcsoportok szerinti nyilvántartásba vételét, összeírását (cenzus), szűrését;”

 (3) Az Éltv. 34. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)
„k) vezeti a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségekre vonatkozó nyilvántartást.”

39. §  Az Éltv. 35. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)
„e) az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusai szerint kérelemre elvégzi az  új élelmiszer státusz 
meghatározását;”

40. § (1) Az Éltv. 37. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott – az  (1)  bekezdés c) és d)  pontja hatálya 
alá nem tartozó – esetekben az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartásba veszi a  bejelentett termésnövelő 
anyagokat.”

 (2) Az Éltv. 37. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  e  törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározottak, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai szerint ellenőrzi)
„j) a növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatára vonatkozó tevékenységet.”

41. § (1) Az Éltv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása 
érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet
1. az állatorvosokról;
2. a  termelőkről, állattartókról, lófélék esetében az  állat tulajdonosáról, tenyészetekről, állattartási helyekről, 
állatkereskedőkről;
3. az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról;
4. a  közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművezetőkről, az  állatkísérőkről, állatszállítókról, 
állatszállítmányozókról;
5. az élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekről;
6. az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyekről;
7. a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekről;
8. a növényvédelmi felügyelet alá tartozó helyekről, eszközökről;
9. a nem állami laboratóriumokról;
10. az állat-egészségügyi szolgáltató létesítményekről;
11. a közúti élőállat-, állati eredetű melléktermék szállításra engedélyezett gépjárművekről;
12. az állatgyógyászati terméket forgalomba hozókról, illetve gyártókról;
13. az engedélyköteles termék magyarországi forgalombahozatali és felhasználási engedélyéről;
14. az engedélyköteles termékek vásárlási és felhasználási engedélyeiről;
15. az engedélyezett állatgyógyászati termékekről, az engedélyezett mikrochipekről;
16. az egyedi azonosítású állatokról, törzsállományokról;
17. a  Növényvédelmi Gépek Jegyzékében azokról a  növényvédelmi géptípusokról, amelyekre a  benyújtott 
nyilatkozat alapján forgalombahozatali engedélyt adott ki;
18. a tanúsító szervezetekről;
19. a gombaszakellenőrökről;
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20. élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallására, illetve fizetésére kötelezettekről;
21. a légi permetezés iránti kérelmekről és az ezzel kapcsolatos döntésekről;
22. a  növényorvosokról, a  növényvédelmi gépek felülvizsgálatát végzőkről, a  növényvédelmi szolgáltatási 
tevékenységet végzőkről, és a növényvédelmi munkavégzőkről;
23. kistermelői élelmiszer előállítást és forgalmazást végzőkről;
24. élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagot és tárgyat előállítókról és az  első magyarországi 
forgalomba hozókról;
25. faanyagok és fa csomagolóanyag kezelőkről és javítókról;
26. állat-nyomonkövetési és járványügyi felügyeletet biztosító
a) ENAR-koordinátorokról,
b) ENAR-kapcsolattartókról,
c) sertéságazati területi felelősökről,
d) juh- és kecskefélék területi felelőseiről,
e) lóazonosításért felelős személyekről,
f ) állatjóléti felelősökről,
g) vágóállat minősítőkről,
h) vágóhídi segédszemélyzetről;
27. a bejelentett termésnövelő anyagokról.”

 (2) Az Éltv. 38. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdésben megjelölt nyilvántartás tartalmazza az  információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkörben]
„ca) természetes személyek esetén a természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, telephelyet, elérhetőséget, 
adóazonosító jelet, egyéni vállalkozó természetes személy esetén a székhelyet és adószámot, őstermelő természetes 
személy esetén az adószámot is,”

 (3) Az Éltv. 38. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  tanúsító szervezet az  általa vezetett ökológiai gazdálkodással összefüggő nyilvántartásból – a  tanúsítási 
rendszerében részt vevő gazdasági szereplővel, a  szerződéskötéssel, a  gazdasági szereplők ellenőrzésének és 
tanúsításának folyamatával, valamint az  10/A.  § szerinti tanúsítványokkal kapcsolatban – az  élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv részére az e törvényben meghatározott feladatok ellátása céljából e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározottak szerint köteles adatot szolgáltatni.”

42. § (1) Az Éltv. 38/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A FELIR tartalmazza
a) az e törvény hatálya alá tartozó
aa) ügyfélre vonatkozóan az egységes ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adatokat;
ab) ügyfél által végzett tevékenységre vonatkozó adatokat;
ac) ügyfél által végzett tevékenység helyére (beleértve a  térinformatikai leíró) vonatkozó adatokat és az ültetvény 
kataszterben nyilvántartott adatokat;
b) az  állatok nyilvántartási és állategészségügyi felügyeleti elektronikus rendszerét (a  továbbiakban: DATAVET), 
amely magába foglalja
ba) az  állattartó helyeket, állatállományokat, a  járványügyi egységeket, a  kompartmenteket és a  járványügyi 
intézkedések adatait,
bb) a  lófélék, szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, baromfi, nyúl, méhészeti, hal, halgazdálkodási akvakultúra 
termék nyomonkövetési adatait, beleértve az  állattartó helyek közötti állatmozgások adatait, továbbá az  ebeknek 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján nyilvántartott adatait;
c) az  élelmiszerlánc-felügyelet keretében elvégzett valamennyi ellenőrzés, minősítés és vizsgálat eredményét 
elektronikusan olyan módon, hogy az ügyfélhez, létesítményhez, és termékhez is köthető legyen;
d) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által vezetett nyilvántartások adatait;
e) az  ökológiai gazdálkodási rendszerben részt vevő ügyfelekkel, az  ökológiai gazdálkodás tanúsításával, 
ellenőrzésével kapcsolatos adatokat;
f ) bejelentett élelmiszerlánc-biztonsági problémák adatait;
g) a 47/A. § (5) bekezdés szerinti intelligens élelmiszerlánc-elemzési rendszert;
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h) a  32.  § (1)  bekezdés u)  pontja szerinti nemzeti élelmiszerlánc-minősítési és eredetvizsgálati rendszer adatait, 
amely magában foglalja az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó
ha) élelmiszerek,
hb) borok, ízesített borászati termékek, szeszes italok,
hc) takarmányok,
hd) más mezőgazdasági termékek,
he) engedélyköteles termékek és EK-műtrágyák,
hf ) állatgyógyászati termékek, különösen az antibiotikumok,
hg) állati vagy növényi eredetű melléktermékek,
hh) biomassza, köztes termék, bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozók,
hi) élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak
engedélyezési, nyilvántartási, nyomonkövetési adatait, beleértve azok fogyasztási, felhasználási adatait is;
i) az  Élelmiszerlánc Adatközpontot, beleértve a  lakosság hiteles tájékoztatását támogató tartalomszolgáltató 
rendszer adatait, valamint az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó termékekre, szolgáltatásokra és tevékenységekre 
vonatkozó követelmények és védjegyek tudástárát;
j) a családi gazdaságokra, valamint a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó nyilvántartásban szereplő adatokat;
k) a mezőőri nyilvántartásban szereplő adatokat;
l) a talaj, növény, növénytermesztés nyilvántartási, ellenőrzési és engedélyezési rendszerét;
m) a  faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos nyilvántartási, ellenőrzési, valamint 
kockázatelemzést megalapozó adatait;
n) vállalkozók által az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez beküldött önellenőrzési adatokat;
o) a 47/B. § (12) bekezdés szerinti rendszert;
p) FELIR felhasználók természetes személyazonosító adatait.
(3) A FELIR kialakításához és működtetéséhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kezeli
a) a  természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét, adóazonosító jelét, 
a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott ügyfél-azonosító számát, bankszámlaszámát, 
egyéni vállalkozó természetes személy esetén a székhelyét, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004.  évi XXXIV.  törvény (a  továbbiakban: KKVtv.) hatálya alá tartozó vállalkozás KKVtv. 3.  §-a szerinti 
besorolását és adószámát, őstermelő természetes személy esetén az adószámát is;
b) jogi személy esetén a (cég)nevét, adóazonosító számát, székhelyét, telephelyét, elérhetőségét, a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott ügyfél-azonosító számát, bankszámlaszámát, a  KKVtv. hatálya alá 
tartozó jogi személy KKVtv. 3. §-a szerinti besorolását;
c) az  eljárás egyéb résztvevője, vagy meghatalmazottjaként illetve törvényes képviselőjeként eljáró személy, 
természetes személyazonosító és lakcímadatait.”

 (2) Az Éltv. 38/A. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  tenyésztési hatóság az  állattenyésztésről szóló 1993.  évi CXIV.  törvény 18.  § (5)  bekezdésében, a  vadászati 
hatóság a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény 92.  § 
(1) bekezdés a), c), g) és h) pontjában, a növénytermesztési hatóság a növényfajták állami elismeréséről, valamint 
a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 15. § (7) és (8) bekezdésében, 
továbbá a  19.  § (1) és (2)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott nyilvántartásokban, 
a  talajvédelmi hatóság a  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény 51/A.  § (3)  bekezdésében, 
az  erdészeti hatóság az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 
18.  § (1)  bekezdésében, 90/E.  § (1) és (2)  bekezdésében, továbbá 98.  §-ában, a  mezőgazdasági igazgatási szerv 
a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010.  évi CXVII.  törvény 8/A.  § (3)  bekezdésében, 
a  halgazdálkodási hatóság a  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013.  évi CII.  törvény (a  továbbiakban: 
Hhvtv.) 33. § (1) bekezdésében, 42. § (1)–(2) bekezdésében és 56. § (9) bekezdésében szereplő adatokat, valamint 
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/A. § (2) bekezdés c), d) és f ) pontjában meghatározott 
adatokat a FELIR-ben kezeli.”

 (3) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A Hhvtv. 54. §-a szerinti Országos Halgazdálkodási Adattár kapcsolódik a FELIR-hez.”

 (4) Az Éltv. 38/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervtől az adatok, illetve az adatok meghatározott szempontú csoportosításban 
történő továbbítása, az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi 
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CCXXII.  törvény (továbbiakban: Eügyintézési tv.) szerinti egyszerű vagy automatikus információ átadás útján 
rendszeres vagy eseti jelleggel is igényelhető jogszabályban meghatározottak szerint.”

 (5) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és a (3a) bekezdés szerinti hatóságok (a továbbiakban együtt: eljáró szerv) 
elektronikus hatósági ügyintézése során a  FELIR biztosítja az  Eügyintézési tv. szerinti szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásokhoz (továbbiakban: SZEÜSZ-ök) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz 
(továbbiakban: KEÜSZ-ök) való kapcsolódást e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak 
szerint. Az  eljáró szerv köteles hozzáférést biztosítani az  általa igénybe vett, a  FELIR működtetéséhez szükséges 
SZEÜSZ-ökhöz és KEÜSZ-ökhöz az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére.
(13) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a  tagjaira vonatkozó adatok tekintetében 
az általa vezetett gazdaságszerkezeti nyilvántartáshoz hozzáférést biztosít az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére 
hatósági feladatának ellátása céljából.”

43. § (1) Az Éltv. 38/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az a
a) természetes személy, jogi személy,
b) mezőgazdasági őstermelő és családi gazdálkodó,
aki a  47/B.  § (2)  bekezdése a)–k)  pontjában meghatározott tevékenységek valamelyikét Magyarország területén 
végzi, vagy a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004.  évi XVIII.  törvény szerinti adatszolgáltató, 
vagy ökológiai gazdálkodást kíván folytatni, köteles a 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatait, a KKVtv. szerinti 
besorolást, a  ténylegesen végzett élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységét, továbbá a  tevékenység 
végzésének helyét az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.”

 (2) Az Éltv. 38/B. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  38/A.  § (8a)  bekezdése alapján a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szervhez az adott évben egységes kérelmet benyújtó ügyfelek részére jogszabályban meghatározottak 
szerint FELIR azonosítót állapít meg.”

44. § (1) Az Éltv. 38/D. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az ÉBC közhatalmi feladatként az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátása érdekében:)
„e) közreműködik az  élelmiszerláncot érintő nemzeti és uniós minőségrendszerekkel kapcsolatos feladatok 
ellátásában.”

 (2) Az Éltv. 38/D. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ÉBC – az (5) bekezdésben meghatározott – feladatai ellátása során a 38/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat 
a FELIR-ben kezeli.”

45. §  Az Éltv. 38/E. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az Országos Járványvédelmi Központ)
„i) elrendelheti az 51. § (3) bekezdésben meghatározott állat-járványügyi intézkedéseket.”

46. §  Az Éltv. 38/F. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Helyi Járványvédelmi Központ)
„f ) elrendelheti az 51. § (3) bekezdésben meghatározott állatjárványügyi intézkedéseket.”

47. § (1) Az Éltv. 44. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni ellenőrzésre feljogosított állami tisztviselője, kormánytisztviselője, valamint 
jelenlétében az Európai Bizottság szakértője és az általa kijelölt szakértő az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály, 
valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai szerinti ellenőrzés során jogosult)
„c) az  ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt, dolgot, adathordozókat 
– az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – megismerni és azokról 
másolatot, illetve kivonatot készíteni, zár alá venni, lefoglalni;”

 (2) Az Éltv. 44. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) Távértékesítés keretében történő próbavásárlás esetében a  (6)  bekezdésben foglaltaktól eltérően 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  ellenőrzési jogosultságát a  próbavásárlás befejezését követően, 
a  próbavásárlásról készült jegyzőkönyv egy példányának megküldésével egyidejűleg igazolja. Az  ügyfél köteles 
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az  eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából a  mintát térítésmentesen biztosítani, és az  élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv részére a  próbavásárlásról készült jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15 napon belül a  vételárat 
visszatéríteni. Amennyiben a  termék-átadás helyszínén van fizetési lehetőség, abban az esetben a  termék átadója 
köteles a  mintát térítésmentesen biztosítani, az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  ellenőrzési jogosultságát 
a  próbavásárlásról készült jegyzőkönyv egy példányának átadásával egyedileg igazolja. A  további forgalmazásra 
alkalmatlan terméket az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nem szolgáltatja vissza.”

 (3) Az Éltv. 44. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  zár alá vett dolgot elszállítja és megőrzi, vagy ha az  elszállítás lehetetlen 
vagy aránytalanul magas költséggel járna, a  dolgot a  birtokos őrizetében hagyja a  használat és az  elidegenítés 
jogának megtiltásával. A  zár alá vételről készített jegyzőkönyv a  zár alá vett dolgot egyedi azonosításra alkalmas 
módon írja le.
(9) A  zár alá vett dolgot az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  zár alá vétel megszüntetésekor 8 napon belül annak 
köteles kiadni, akivel szemben a zár alá vételt elrendelte.
(10) A  hatóság a  hatósági ellenőrzésről készített feljegyzés vagy jegyzőkönyv egy példányát az  ügyfélnek 
a helyszínen átadja, vagy azt az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül megküldi.”

48. §  Az Éltv. 47/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  eljáró szerv az  ágazati stratégiai célok teljesülésének mérése, valamint ágazati intézkedések megalapozott 
tervezése érdekében a  FELIR-ben tárolt adatokra alapozva stratégiai hatásvizsgálati és monitoring rendszert 
működtet.”

49. §  Az Éltv. V. Fejezet címe helyébe a következő cím lép:
„JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI RENDSZER, JÁRVÁNYOKKAL ÉS KÁROSÍTÓK FELSZAPORODÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS, ÉLELMISZER ÉS TAKARMÁNY-BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, VALAMINT A KÁRTALANÍTÁS 
SZABÁLYAI”

50. §  Az Éltv. 53/A. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Járványügyi Felügyeleti Rendszer magában foglalja)
„c) az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott fertőző állatbetegségekre fogékony 
állatoknak fajok és korcsoportok szerinti összeírását, a 34. § (3) bekezdés a) pontja szerinti összeírását (cenzus),”

51. §  Az Éltv. „Járványügyi Felügyeleti Rendszer” című alcíme a következő 53/B. §-sal egészül ki:
„53/B.  § Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv végzésében rendelheti el azt a  következők szerinti, élelmiszer, vagy 
takarmánybiztonsági veszély vagy kár elhárítását megelőző, illetőleg csökkentő azonnali intézkedést, amelynek 
késedelme elháríthatatlan következménnyel járna:
a) tevékenység végzésének határozott időre, teljes vagy részleges felfüggesztése, korlátozása, a működés megtiltása;
b) termék előállításának, tárolásának, szállításának, felhasználásának, forgalomba hozatalának, behozatalának, 
kivitelének, illetékességi területén való átszállításának korlátozása, felfüggesztése, megtiltása;
c) termék forgalomból való kivonása, visszahívása;
d) élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök, az  élelmiszerláncban 
felhasznált fertőtlenítőszerek használatának megtiltása.”

52. § (1) Az Éltv. 60. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki)
„d) engedélyköteles terméket engedély nélkül, engedélytől eltérő módon, nyilvántartásba vétel nélkül vagy 
a nyilvántartásba vételtől eltérően, illetve a tevékenységhez előírt képesítés és azt igazoló hatósági engedély nélkül 
forgalomba hoz, hirdet, nyilvánosság számára ajánl, illetve felhasznál;”

 (2) Az Éltv. 60. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki)
„q) a  növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatára jogosultként nem megfelelő műszaki állapotú gépet 
permetezésre alkalmasnak minősít.”
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53. §  Az Éltv. 64. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  kötelezés jellege megengedi, az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részletekben történő teljesítést is 
megállapíthat.
(8) A  kötelezett a  teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az  elsőfokú 
hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés engedélyezését, 
hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a  határidőre való teljesítést, vagy az  számára aránytalan nehézséget 
jelentene.
(9) A határidő lejárta után a kötelezett – feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg – a (9) bekezdésben 
meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt.
(10) A fizetési kedvezményről szóló döntéssel szemben közigazgatási per kezdeményezhető.”

54. § (1) Az Éltv. 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  kockázatos vállalkozások listája tekintetében a  miniszter által vezetett 
minisztérium, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv honlapján nyilvánosságra hozza
a) élelmiszer emberi egészséget veszélyeztető szennyezettsége, élelmiszer-hamisítás, engedély vagy bejelentés 
nélküli élelmiszer-vállalkozási tevékenység vagy engedély visszavonása, élelmiszerrel kapcsolatos azonnali 
intézkedést igénylő jogsértés, ökológiai gazdálkodásra, illetve integrált gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi 
előírások megsértése, valamint ételmérgezés vagy ételfertőzés esetén az  élelmiszer megnevezését, azonosításra 
alkalmas adatait, a  feltárt szabálytalanságot, továbbá a  jogsértést elkövető élelmiszer-vállalkozás nevét vagy 
cégnevét és címét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét, a  jogsértés időpontjában bejegyzett vezető 
tisztségviselő nevét;
b) takarmánynak az állatok egészségét közvetlenül, az emberi egészséget közvetve veszélyeztető szennyezettsége, 
működési engedély visszavonása, takarmánnyal kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő jogsértés esetén 
a  takarmány megnevezését, azonosításra alkalmas adatait, a  feltárt szabálytalanságot, továbbá a  jogsértést 
elkövető takarmány-vállalkozás nevét vagy cégnevét és címét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét, a jogsértés 
időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselő nevét;
c) engedélyköteles termék vagy állatgyógyászati termék hamisítása, illegális forgalmazása, engedélyköteles 
termékkel vagy állatgyógyászati termékkel kapcsolatos, azonnali intézkedést igénylő jogsértés esetén az  érintett 
termék megnevezését, azonosításra alkalmas adatait, valamint a jogsértést elkövető nevét vagy cégnevét és címét, 
székhelyét telephelyét vagy fióktelepét, a jogsértés időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselő nevét;
d) az  élelmiszerláncban felhasználásra szánt, a  vonatkozó rendelkezéseknek meg nem felelő fertőtlenítőszerek 
megnevezését, azonosításra alkalmas adatait, a feltárt szabálytalanságot, a jogsértést elkövető nevét vagy cégnevét 
és címét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét, a jogsértés időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselő nevét;
e) az  állati eredetű melléktermékre vonatkozó jogszabályok megsértése, valamint az  állattartásra, állatszállításra 
vonatkozó jogszabályok súlyos megsértése esetén a  jogsértést elkövető nevét vagy cégnevét és lakcímét, 
székhelyét telephelyét vagy fióktelepét, a jogsértés időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselő nevét;
f ) a  mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a  beszállítókkal szemben alkalmazott 
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvény szerinti tisztességtelen forgalmazói magatartás 
tilalmának megsértése esetén a tisztességtelen forgalmazói magatartást tanúsító kereskedő nevét vagy cégnevét és 
lakcímét, székhelyét telephelyét vagy fióktelepét, a jogsértés időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselő nevét;
g) távértékesítés útján forgalmazott lényeges tulajdonságára vonatkozóan félrevezető jelölést tartalmazó, nem 
megfelelő minőségű, valamint nem biztonságos élelmiszer esetén az  élelmiszer megnevezését, a  távközlő eszköz 
és az élelmiszer azonosítására alkalmas adatait, a feltárt szabálytalanságot, továbbá a jogsértést elkövető élelmiszer-
vállalkozás nevét vagy cégnevét és lakcímét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét, a  jogsértés időpontjában 
bejegyzett vezető tisztségviselő nevét.”

 (2) Az Éltv. 71. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  jogsértések nyilvánosságra hozatala a  döntés véglegessé válását követően vagy az  azonnal végrehajtható 
döntés meghozatalát követően lehetséges, kivéve, ha a jogsértésért felelős nem állapítható meg.”

55. §  Az Éltv. 77. § (1) bekezdése a következő s) és t) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„s) a  kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a  998/2003/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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t) az  állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a  Közösségbe történő behozataláról és a  136/2004/EK 
rendelet módosításáról szóló, 2009. március 5-i 206/2009/EK bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

56. §  Az Éltv. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

57. §  Az Éltv.
 1. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „hal és az elejtett” szövegrész helyébe a „hal és más hasznos víziállat, valamint 

az élő vad és az elejtett”,
 2. 17. § (4) bekezdésében a „köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon” szövegrész helyébe a „köteles 

az ingatlanon”,
 3. 18. § (2) bekezdés a) pontjában a „halászatra” szövegrész helyébe a „halgazdálkodásra”,
 4. 27.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „végző laboratóriumok,” szövegrész helyébe a  „végző állami 

laboratóriumok,”,
 5. 30.  §-t megelőző alcím címében a  „működő laboratóriumok” szövegrész helyébe a  „működő állami 

laboratóriumok”,
 6. 31. § (1) bekezdésében a „szerv által engedélyezett nem állami” szövegrész helyébe a „szerv által erre kijelölt 

nem állami”,
 7. 31. § (3) bekezdésében az „Az (1) és a (2) bekezdés szerint” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerint”,
 8. 32. § (1) bekezdés d) pontjában a „végző állami laboratóriumokat,” szövegrész helyébe a „végző nem állami 

laboratóriumokat,”,
 9. 34.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentetőállomás, valamint” 

szövegrész helyébe a „kereskedői telep, állatvásártér, ellenőrző állomás (pihenőhely), valamint”,
10. 34.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a  „szolgáló mikrochip forgalomba” szövegrész helyébe a  „szolgáló 

transzponder forgalomba”,
11. 34.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az  „állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik üzemi” szövegrész 

helyébe az „állatgyógyászati termékek üzemi”,
12. 34.  § (4)  bekezdés g)  pontjában az  „állatgyógyászati készítmények előállításának” szövegrész helyébe 

az „állatgyógyászati termékek előállításának”,
13. 38. § (2a) bekezdésben az „(1) bekezdés c), l), m), n), o), q) és r) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés 

3.,12.,13.,14.,15.,17.,18. és 27. pontja”,
14. 38/A.  § (1a)  bekezdésében az „adatai kivételével a  (2)  bekezdés” szövegrész helyébe az „adatai, valamint 

a (2) bekezdés p) pont kivételével a (2) bekezdés”,
15. 38/B. § (6) bekezdés b) pontjában a „dátumát,” szövegrész helyébe a „dátumát, egyéni vállalkozó adószámát,”,
16. 38/G.  § (4)  bekezdésében a „21.  § (1)  bekezdésében, valamint 22.  §-ában foglaltakat” szövegrész helyébe 

a „21. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint 22. §-ában és 23. §-ában foglaltakat”,
17. 44. § (1) bekezdés g) pontjában az „akarata ellenére is a lezárt” szövegrész helyébe az „akarata ellenére, illetve 

a jogosult távollétében is a lezárt”,
18. 44. § (1b) bekezdésében a „Rendészeti tv. 17–19. §-a szerinti” szövegrész helyébe a „Rendészeti tv. 15–19. §-a 

szerinti”,
19. 51.  § (3)  bekezdés n)  pontjában a „melléktermék, állati eredetű termék ártalmatlanná tétele;” szövegrész 

helyébe a  „melléktermék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanná tétele, valamint állati eredetű termék 
ártalmatlanná tétele;”,

20. 62.  § (2)  bekezdésében az  „esetben a  14.  § (4)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „esetben  
az 1169/2011/EU rendelet 8. cikkében, illetve a 14. § (4) bekezdésében”,

21. 63. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „működtetésére;” szövegrész helyébe a „működtetésére, valamint 
műszaki felülvizsgálatára;”,

22. 63.  § (1)  bekezdés a)  pont ak)  alpontjában a  „kereskedelmére, és felhasználására;” szövegrész helyébe 
a „kereskedelmére, reklámozására és felhasználására;”,

23. 64.  § (5)  bekezdésében a  „határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtása” szövegrész helyébe 
a „határozat azonnali végrehajtása”,

24. 71.  § (6)  bekezdésében a  „honlapról a  jogsértést megállapító határozat véglegessé válásától számított” 
szövegrész helyébe a „honlapról a közzétételtől számított”,
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25. 76.  § (2)  bekezdés 12.  pontjában az  „engedélyezésének, tárolásának,” szövegrész helyébe 
az „engedélyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának,”,

26. 76.  § (2)  bekezdés 25.  pontjában az  „engedélyezésének és működésének” szövegrész helyébe 
az „engedélyezésének, nyilvántartásba vételének és működésének”,

27. 76. § (2) bekezdés 33. pontjában az „működésére” szövegrész helyébe az „működésére, adatszolgáltatására”
szöveg lép.

58. §  Hatályát veszti az Éltv.
a) 17/B. § (2) bekezdése,
b) 25. § (4) és (5) bekezdése,
c) 31. § (2) bekezdése,
d) 38/A. § (4) bekezdés e) és h) pontja,
e) 39/A. §-a,
f ) 42. § (1) bekezdése,
g) 64. § (6) bekezdése,
h) 76. § (4) bekezdés c) pontja.

9. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

59. §  Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 5. § 
32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„32. faanyag kereskedelmi lánc: azon folyamatok és az  abban szereplők összessége, amelyek közvetlen vagy 
közvetett hatással vannak az  e  törvény hatálya alá tartozó faanyagok, termékek előállítására, felhasználására, 
feldolgozására, tárolásárára, szállítására, kereskedelmére, vagy forgalomba hozatalára;”

60. §  Az Evt. a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B.  § Az állam 100%-os tulajdonában álló földrészleten harmadik személy által végzett kitermelésből származó, 
forgalomba nem hozott és az  állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló tulajdonosi joggyakorlásába tartozó 
faanyagot, az  állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló személy a  90/K.  § (7)  bekezdésben meghatározott 
személyeknek – a  90/K.  § (7)  bekezdésben meghatározott feladataik ellátásának elősegítése érdekében  – 
ingyenesen tulajdonba adhatja, amely átadás nem minősül forgalomba hozatalnak. A  faanyagot ingyenesen 
tulajdonba adó személy köteles az ingóság átruházásának tényét a honlapján nyilvánosságra hozni.”

61. §  Az Evt. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az erdei faválaszték közúti járművön vagy keskeny nyomtávú vasúton történő szállítását – a  (2) bekezdésben 
meghatározott eset kivételével – csak a szállítás megkezdése előtt, minden szállítmányra külön kiállított, e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott szállítójegy alapján lehet végezni.”

62. §  Az Evt. 90/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az erdészeti hatóság részére a  faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatban, a 90/C. §-ban 
meghatározott feladatainak ellátása érdekében, megkeresésre át kell adni, vagy rendszeres adatigénylés esetén 
közvetlen – elektronikus úton történő – hozzáféréssel kell biztosítani
a) a  faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének azonosítására a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a  polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdés a)–e), g), h), m) 
–  ide nem értve azon adatot, hogy az  állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén aláíró tanúsítvány van 
elhelyezve – és p) pontjában foglalt adatokat;
b) a földhasználati nyilvántartásból a földhasználati lap adatait;
c) az  állami adó- és vámhatóság által vezetett, az  adózókra vonatkozó adóazonosító nyilvántartásból a  faanyag 
kereskedelmi lánc szereplőjének minősülő adózó azonosítására vonatkozó, valamint köztartozás-fizetési 
kötelezettségének elmaradásával kapcsolatos adatokat;
d) a  piacfelügyeleti hatóság részéről az  általa a  2173/2005/EK rendelet szerint kiadott FLEGT-engedélyekben 
szereplő adatokat;
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e) az állami adó- és vámhatóság által vezetett Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer nyilvántartásából 
a fatermékek nyomon követését szolgáló adatokat;
f ) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) bekezdés, (1a) bekezdés, (2) bekezdés 
a), c) és g) pontjai, a (3) bekezdés szerinti adatokat.”

63. §  Az Evt. 90/I. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fatermékek forgalmazásának hatékony ellenőrzése érdekében az erdészeti hatóság és a rendőrség, az állami 
adó- és vámhatóság, a  rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint az  önkormányzati 
adóhatóság köteles egymással együttműködni.”

64. §  Az Evt. 90/J. §-a a következő (3)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Szállítójármű használatának tiltására vagy korlátozására vonatkozó döntés tekintetében, amennyiben 
a  szállítójármű üzemben tartója, annak hiányában tulajdonosa személyében változás következik be, a  gépjármű 
nyilvántartásba bejegyzett új üzemben tartót vagy tulajdonost kell jogutódnak tekinteni.
(4) Ha a fa vagy fatermék a hatósági ellenőrzés vagy eljárás idején nem fellelhető, és felhasználása hitelt érdemlően 
nem igazolt, vélelmezni kell a fatermék kereskedelmi forgalomba hozatalát vagy továbbértékesítését.
(5) 20 köbméternél nagyobb mennyiségű erdei faválaszték tárolása esetén a  faválaszték származását igazoló 
dokumentumokat a faanyag felhasználásig meg kell őrizni.
(6) A  faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének telephelyén, tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon 
található fáról és fatermékről vélelmezni kell a forgalmazási célt, ha a helyszínen rendelkezésre álló nyilvántartásban 
nincs elkülönítve és nincs ellátva jól látható módon a forgalomba hozatalt tiltó jelzéssel.
(7) Ha az  ellenőrzés alá vont fatermék legális eredete az  ellenőrzés vagy az  eljárás során hitelt érdemlően nem 
bizonyítható, a faanyagot birtokló személyt vagy szervezetet faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének kell tekinteni.
(8) Ha valamely személy, szervezet évente 50 köbmétert meghaladó mennyiségű erdei faválasztékot vásárol, 
az  ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az  ilyen személy, szervezet a  faanyag kereskedelmi lánc 
szereplőjének minősül.”

65. § (1) Az Evt. 90/K. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az erdészeti hatóság a  faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében végzett, e  törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a  feltárt jogsértés súlyával arányosan, a  jogsértésben rejlő kockázat 
mértékének és jellegének figyelembevételével a következő intézkedéseket hozhatja:)
„f ) faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenységhez használt szállítójármű használatának tiltására vagy 
korlátozására vonatkozó döntés alapján az erdészeti hatóság kezdeményezi a jármű forgalomból történő ideiglenes 
kivonását a közlekedési igazgatási hatóságnál.”

 (2) Az Evt. 90/K. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete során elkobzott fatermék az értékesítés vagy megsemmisítés 
helyett közérdekű célra is felhasználható, illetve tulajdonjoga ingyenesen átruházható.”

 (3) Az Evt. a 90/K. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az erdészeti hatóság az elkobzott faanyagot szerződéssel
a) helyi önkormányzat részére jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,
b) közhasznú szervezet részére, az  általa átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése 
érdekében,
c) egyház, egyházi jogi személy részére, hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa végzett állami – így különösen 
oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi – feladatok ellátásának elősegítése érdekében
ingyenesen tulajdonba adhatja.”

66. § (1) Az Evt. 113. § (25) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(25) Az  erdőről és az  erdő védelméről szóló 1996.  évi LIV.  törvény 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja alapján, valamint 
az  erdőről és az  erdő védelméről szóló 1996.  évi LIV.  törvény hatálybalépését megelőzően megkötött megbízási 
szerződést bármelyik fél 60 napos felmondási idővel felmondhatja.”

 (2) Evt. 113. §-a a következő (25a) bekezdéssel egészül ki:
„(25a) A  (25)  bekezdés szerinti szerződések 2020. május 7-én hatályukat vesztik, az  ilyen jogcímen fennálló 
bejegyzéseket az erdészeti hatóság törli az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.”
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 (3) Az Evt. 113. §-a a következő (32) bekezdéssel egészül ki:
„(32) Ha az  e  törvény hatálybalépését követően, de a  módosító törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott körzeti 
erdőterv lejártáig az e törvény szerinti erdőterv nem kerül meghatározásra, akkor az új erdőterv véglegessé válásáig 
az erdőtervet az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó kérelmére állapítja meg.”

10. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

67. §  A magyar nemzeti értékekről és a  hungarikumokról szóló 2012.  évi XXX.  törvény (a  továbbiakban: Htv.) 1.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény alkalmazásában:
a) ágazati értéktár: az  egyes ágazatokért felelős miniszterek által azonosított nemzeti értékek adatainak 
gyűjteménye;
b) értéktár bizottság: települési értéktár, tájegységi értéktár, külhoni települési értéktár, külhoni tájegységi értéktár, 
valamint megyei értéktár esetén legalább három tagból álló bizottság, ágazati értéktár bizottság esetén öt tagból 
álló bizottság, akiket az egyes ágazatokért felelős miniszterek nevezik ki;
c) hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan 
megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, 
különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye;
d) Hungarikumok Gyűjteménye: a kiemelkedő nemzeti értékek köréből a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban: HB) 
által hungarikummá nyilvánított nemzeti értékek gyűjteménye;
e) hungarikum termék: olyan hungarikum, amely termékként jogszabály alapján magyar terméknek minősül;
f ) kiemelkedő nemzeti érték: olyan nemzeti érték, amely nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű, 
a  magyarságra jellemző és közismert, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az  Európai 
Unióban és szerte a  világon, továbbá hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának 
kialakításához, megerősítéséhez;
g) külhoni települési értéktár: a  külhoni települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait 
tartalmazó gyűjtemény;
h) külhoni tájegységi értéktár: több földrajzi, történelmi vagy néprajzi szempontok alapján szomszédos külhoni 
település, illetve földrajzi, történelmi vagy néprajzi szempontok alapján egységet alkotó tájegység területén 
fellelhető nemzeti értékek közül az  adott Külhoni Tájegységi Értéktár Bizottság által külhoni tájegységi értékké 
nyilvánított értékek adatait tartalmazó gyűjtemény;
i) külhoni magyarság értéktár: a  külhoni települési értéktár, a  külhoni tájegységi értéktár és a  külhoni nemzetrész 
értéktár összefoglaló elnevezése;
j) külhoni nemzetrész értéktár: az  országhatáron túl, egy adott ország területén élő magyarságra jellemző nemzeti 
értékek közül az  adott Külhoni Nemzetrész Értéktár Bizottság által külhoni értékké nyilvánított értékek adatait 
tartalmazó gyűjtemény;
k) Magyar Értéktár: a  nemzeti értékek köréből a  HB által kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánított értékek 
gyűjteménye;
l) megyei értéktár: a  megye területén fellelhető nemzeti értékek közül a  Megyei Értéktár Bizottság által megyei 
értékké nyilvánított értékek adatait tartalmazó gyűjtemény; ahol e  törvény megyei értéktárat említ, az  alatt 
a fővárosi értéktárat is érteni kell;
m) nemzeti érték: a  magyarság és a  magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési 
kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a  magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, 
valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy 
termék, illetve a  tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, 
amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról;
n) nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték: azon nemzeti érték, amely az Országgyűlés által ratifikált vagy 
kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodások vagy viszonosság alapján nemzetközi elismerésben 
részesült;
o) tájegységi értéktár: több földrajzi, történelmi vagy néprajzi szempontok alapján szomszédos település, illetve 
földrajzi, történelmi vagy néprajzi szempontok alapján egységet alkotó tájegység területén fellelhető nemzeti 
értékek közül az adott Tájegységi Értéktár Bizottság által tájegységi értékké nyilvánított értékek adatait tartalmazó 
gyűjtemény;
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p) települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény; 
ahol e törvény települési értéktárat említ, az alatt a kerületi értéktárat is érteni kell;
q) uniós oltalom alatt álló nemzeti érték: a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek minőségrendszereiről 
szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező vagy hagyományos különleges terméknek 
minősülő mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek; a  szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az  1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján oltalom 
alatt álló földrajzi árujelzővel rendelkező szeszes italok; a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján oltalom alatt 
álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező borok és borászati termékek.”

68. §  A Htv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § A nemzeti értékek megóvandó értékek, azonosításukban, rendszerezésükben, adataik nyilvántartásba 
vételében és folyamatos frissítésében, gondozásában a  természetes személyek, települési önkormányzatok, 
a megyei önkormányzatok, a települési, külhoni települési, a megyei és az országos nemzetiségi önkormányzatok, 
a hatáskörrel rendelkező állami szervek, a Magyar Állandó Értekezleten (a továbbiakban: MÁÉRT) részt vevő külhoni 
szervezetek és az általuk megbízott természetes és jogi személyek működhetnek közre.”

69. §  A Htv. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A települési önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét 
a  települési, tájegységi értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az  adott érték fellelhetőségének helye szerint 
illetékes önkormányzat polgármesteréhez címzett javaslatában.”

70. §  A Htv. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  megyei önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az  ott létrehozott nemzeti érték felvételét 
a megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes megyei 
közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában.”

71. §  A Htv. 5/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az  ott létrehozott nemzeti értéknek a  külhoni 
települési, külhoni tájegységi értéktárba történő felvétele kezdeményezésének az  adott érték fellelhetőségének 
helye szerint illetékes értéktár bizottság elnökéhez címzett javaslat tekinthető.
(5) A  Magyarország határain túl fellelhető nemzeti értékeknek a  külhoni nemzetrész értéktárába történő felvétele 
kezdeményezésének a MÁÉRT szakbizottság ügyrendjében foglaltak szerinti javaslat tekinthető.”

72. §  A Htv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a Htv. 6. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6. § (1) Az egyes ágazatokért felelős miniszterek ágazati értéktárat hoznak létre szervezetükön belül.
(2) Az egyes ágazatokért felelős miniszterek munkáját Ágazati Értéktár Bizottság segíti.
(3) Az Ágazati Értéktár Bizottság tagjainak kiválasztása során törekedni kell arra, hogy a minisztérium szakágazatával 
kapcsolatban a  lehető legmagasabb szakmai színvonal, a  széles körű tapasztalat, valamint a  szakágazat szerinti 
nemzeti értékek által érintett legtöbb tudományterület képviselve legyen.
(4) Az Ágazati Értéktár Bizottságnak öt tagja van. A tagokat az egyes ágazatokért felelős miniszterek nevezik ki.
(5) A  tagot az  egyes ágazatokért felelős miniszter indokolás nélkül bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot 
nevezhet ki.
(6) Az  Ágazati Értéktár Bizottság működésének rendjét alapszabály határozza meg, amelyet az  egyes ágazatokért 
felelős miniszterek fogadnak el.
(7) Az egyes ágazatokért felelős miniszterek az Ágazati Értéktár Bizottság létrehozásáról értesítik a HB-t.
6/A.  § (1) Az  adott érték ágazati értéktárba való felvételét bárki írásban kezdeményezheti az  érintett szakágazat 
szerinti felelős miniszternek címzett javaslatában.
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(2) Az Ágazati Értéktár Bizottság javaslatot tesz az egyes ágazatokért felelős miniszterek részére arról, hogy a javaslat 
szerinti nemzeti érték alkalmas-e arra, hogy az ágazati értéktár elemeként vegyék nyilvántartásba.
(3) Az érték ágazati értéktárba való felvételéről az egyes ágazatokért felelős miniszterek döntenek.
(4) Az egyes ágazatokért felelős miniszterek amennyiben új értékkel bővítik az ágazati értéktárukat, annak adatait 
az ágazati értéktárba történő felvételt követő 30 napon belül megküldik a HB részére.”

73. §  A Htv. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  HB jogosult a  Magyar Értéktár és a  Hungarikumok Gyűjteményében szereplő nemzeti értékek 
felülvizsgálatára, amely során:
a) amennyiben a már felvett nemzeti érték leírása kiegészítésre szorul, elfogadhatja annak módosított szövegét;
b) egymással szoros kapcsolatban álló kiemelkedő nemzeti értékeket, hungarikumokat, egységes elnevezés alatt, 
a nemzeti értékek alcímben való feltüntetésével kezelhet;
c) dönthet a nemzeti érték Magyar Értéktárból, Hungarikumok Gyűjteményéből való törléséről.”

74. §  A Htv.
a) 3. § (3) bekezdésében a „szomszédos” szövegrész helyébe a „földrajzi, történelmi vagy néprajzi szempontok 

alapján szomszédos” szöveg,
b) 5/A. § (1) bekezdésében a „települési” szövegrész helyébe a „külhoni települési”,
c) 5/A. § (2) és (3) bekezdésében a „Települési” szövegrész helyébe a „Külhoni Települési”,
d) 5/A. § (1) bekezdésében a „tájegységi” szövegrész helyébe a „külhoni tájegységi”,
e) 5/A. § (2) és (3) bekezdésében a „Tájegységi” szövegrész helyébe a „Külhoni Tájegységi”
szöveg lép.

75. §  Hatályát veszti a Htv.
a) 18. § (1) bekezdésében a „ , színvonaluk és minőségük folyamatos fenntartására”,
b) 18. § (4) bekezdésében a „piaci bevezetése és”
szövegrész.

11. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

76. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. §-a a következő 
(11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) Alapponthálózati pontokra vonatkozó földmérési jel elhelyezését biztosító közérdekű használati jog 
bejegyzéséhez szükséges önálló vázlat elkészítéséhez az adatszolgáltatás és az állami átvételi eljárás díjmentes.”

 (2) Az Fttv. 6. §-a a következő (26) bekezdéssel egészül ki:
„(26) A  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az  Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben 
történő felhasználás céljából minden év januárjában – díjmentesen, de az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó munkadíj 
megfizetése mellett – hozzáférhet az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból előállított, a Mezőgazdasági 
Parcella Azonosító Rendszer részét képező kataszteri fedvény adataihoz.”

77. § (1) Az Fttv. 28. §-a a következő (7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7c) A 70. életévet betöltött ingatlanrendező földmérőknek a jogosultságuk meghosszabbításához nem szükséges 
a (7a) bekezdés a) pontjában meghatározott húsz továbbképzési pont igazolása.”

 (2) Az Fttv. 28. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8a) A  (8)  bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő természetes személy adatait a  nyilvántartást vezető szerv 
saját honlapján közéteszi a következő adattartalommal:
a) családi és utónév,
b) szakképzettség,
c) földmérő igazolvány, illetve minősítés száma,
d) földmérő igazolvány, illetve minősítés érvényességi ideje.”

 (3) Az Fttv. 28. §-a a következő (8c) bekezdéssel egészül ki:
„(8c) A nyilvántartásban szereplő személy a nyilvántartást vezető szervnél írásban kezdeményezheti a (8) bekezdés 
d)–f ) pontjaiban szereplő adatainak feltüntetését is.”
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78. §  Az Fttv. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a  bizottság véleménye alapján –  szakmaetikai vétség 
esetén – az  ingatlanrendező földmérő minősítést visszavonja, vagy legfeljebb 2 évi időtartamra felfüggeszti. 
Visszavonás esetén a  földmérő ismételt minősítést – a  visszavonásról szóló határozat véglegessé válását követő – 
5 év elteltével kaphat.”

12. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

79. §  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 2. § b) pontj bf ) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában illetékességi területen)
„bf ) hivatásos halőr tekintetében a  működési területét érintő valamennyi halgazdálkodási vízterületet, halastavat, 
valamint annak partját, állami halőr tekintetében országos illetékességet”
(kell érteni.)

80. §  Az Rtv.
a) 1.  § (1)  bekezdés i)  pontjában az „a halászati őrre” szövegrész helyébe az „az állami halőrre és a  hivatásos 

halőrre”,
b) 2.  § a)  pont ae)  alpontjában, 21.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a halászati őr” szövegrész helyébe az „az 

állami halőr és a hivatásos halőr”,
c) 3. § (2) bekezdésében az „a halászati őr” szövegrész helyébe az „a hivatásos halőr”,
d) 25. § g) és h) pontjában az „és a halászati őr” szövegrész helyébe az „ ,az állami halőr és a hivatásos halőr”
szöveg lép.

13. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

81. §  A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX.  törvény (a  továbbiakban: Hktv.) 6. § (8) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(8) A  tagot az  adott hegyközség területén, a  4.  § a), b) vagy c)  pontja szerint végzett tevékenysége alapján 
kell besorolni. A  hegyközségi tanács szőlészeti szekciójába tartozó küldöttet a  szőlészeti termelők, a  borászati 
szekciójába tartozó küldöttet a borászati termelők választják meg maguk közül.”

82. §  A Hktv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közgyűlés a  tagok közül megválasztja az  ellenőrző bizottság elnökét, valamint további két tagját. Ha 
a  hegyközségi tanács tagjainak száma 10 fő vagy annál kevesebb, akkor az  ellenőrző bizottság tagjainak 
megválaszthatóak a hegyközségi tanácsot alkotó hegyközségek ellenőrző bizottságainak a hegyközségi tanácsnak 
nem tag elnökei.”

83. §  A Hktv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem választható meg tisztségviselőnek, akinek hegyközségi járulék vagy mulasztási bírság tartozása van, illetve 
az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.”

84. §  A Hktv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hegyközségi tanács igazgatóválasztmányt hozhat létre. A  hegyközségi tanács tagjai közül 
az  igazgatóválasztmányba a  szőlészeti és a  borászati szekció azonos számú tagot választ. A  hegyközségi tanács 
elnökét és – amennyiben szükséges – alelnökét a  küldöttek együttes ülésén kell megválasztani a  küldöttek közül 
vagy igazgatóválasztmány létrehozása esetén annak tagjai közül. Az ügyek viteléért felelős tisztségviselő az elnök.”
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85. § (1) A Hktv. 24. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hegyközségi tanács, ennek hiányában a hegyközségi választmány kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„a) a  borvidék területére vagy annak egy részére kiterjedő termőterülettel rendelkező oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések 2011. december 31-ig benyújtott termékleírásával,”
(kapcsolatos feladatok ellátása.)

 (2) A Hktv. 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hegyközségi tanács – az alapszabályban rögzítettek szerint – átadhat feladatokat a borrégiós tanács számára.”

86. § (1) A Hktv. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  hegyközségi tanácsok borrégiónként borrégiós tanácsot alakítanak. A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
borrégiós tanácsnak minősül.
(1a) A borrégiós tanács hatáskörébe tartozik
a) a borrégió közép- és hosszú távú stratégiájának kidolgozása;
b) a  borrégiót alkotó borvidékeken átívelő oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések 
termékleírásaival kapcsolatos – a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és  
a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Rész II. Cím I. Fejezet 2. Szakasza szerinti – feladatok ellátása; 
és
c) a borrégiót alkotó valamely hegyközségi tanács által átadott feladatok ellátása.
(2) A borrégiós tanács tagjai a hegyközségi tanácsok 24. § (2) bekezdés szerint megválasztott küldöttjei. A küldöttek 
a borrégiós tanácsban szőlészeti és borászati szekciót alakítanak.”

 (2) A Hktv. 26. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  döntéshozatal során a  küldöttet az  őt delegáló hegyközségi tanács hegybírók által nyilvántartott területe 
alapján minden megkezdett száz hektár után egy szavazat illeti meg. A  döntéshozatal során a  szőlészeti és 
a  borászati szekciót azonos szavazatszám illeti meg. A  döntéshozatalhoz a  küldöttek szavazattöbbsége és 
a szavazásra jogosult küldöttek több mint felének támogató szavazata is szükséges azzal, hogy azt mindkét szekció 
tagjai szavazatának többségével is támogatni kell.
(6) A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának döntéshozatala során a 25. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.”

87. §  A Hktv. 40. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A  közigazgatási ügyek folyamatos intézése érdekében a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára 
legfeljebb egy évre pályázat nélkül a  (10)  bekezdés szerinti bérezéssel megbízott hegybírót foglalkoztathat. 
A munkaszerződésben meg kell határozni, hogy a megbízott hegybíró milyen ügyekben járhat el önállóan.
(14) A  Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára – a  szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
feltételek szerint, és az  ott meghatározott hatáskörökre vonatkozóan – a  különleges szakértelmet igénylő kiemelt 
ügyekben országos vagy regionális illetékességgel eljáró hegybírót jelölhet ki.”

88. §  A Hktv. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hegybíró közigazgatási hatósági ügyben hozott elsőfokú határozata ellen a  Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsának főtitkárához lehet fellebbezni.”

89. § (1) A Hktv. 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fellebbezés elbírálásában eljáró ügyintézőnek jogi vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.”

 (2) A Hktv. 43. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvény, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvény alapján a hegybíró hatáskörébe 
tartozó ügyekben
a) nincs helye sommás eljárásnak,
b) a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
(5) A hegybíró felügyeleti szerve a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára.”
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90. § (1) A Hktv. 45/A. § (1) bekezdés a) pontja a következő ag) alponttal egészül ki:
(A hegyközség jogosult kezelni természetes személy tagja, valamint a  jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett 
természetes személyek)
„ag) az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs 
rendszer (a továbbiakban: FELIR) azonosító számát;”

 (2) A Hktv. 45/A. § (1) bekezdés b) pontja a következő bh) alponttal egészül ki:
(A hegyközség jogosult kezelni jogi személy tagja, valamint a  jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett jogi 
személyek)
„bh) FELIR azonosító számát.”

 (3) A Hktv. 45/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hegyközségek ügyintézője az (1) bekezdés szerinti adatok kezelése során köteles betartani az adatvédelemre 
vonatkozó előírásokat.”

91. §  A Hktv. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46.  § (1) Hegyközségi szervezet szőlészeti-borászati termelési vagy – a  közösségi borpromóció kivételével  – 
kereskedelmi tevékenységet nem folytathat.
(2) Hegyközségi szervezet gazdasági társaságnak nem lehet tagja, ilyen társaságban részesedést nem szerezhet. 
Hegyközségi szervezet nonprofit gazdasági társaságot alapíthat.”

92. §  A Hktv. 49. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államából továbbfeldolgozási célból behozott borászati termék 
mennyisége után a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által megállapított mértékű hegyközségi járulékot kell fizetni, 
amelynek 50%-a a feldolgozás helye szerint illetékes hegyközséget és 50%-a a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát illeti 
meg.”

93. §  A Hktv. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hegybírók és a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára által ellátott közigazgatási feladatok költségeihez 
az  állam a  költségvetési törvényben meghatározott összegű, a  40.  § (10)  bekezdésében meghatározott minimális 
díjazás növekedését figyelembe vevő mértékű hozzájárulást ad.”

94. §  A Hktv. IX. Fejezete a következő 34/a. alcímmel egészül ki:
„34/a. A Borrégiós tanácsok megalakítása
59/B.  § A borrégiós tanácsokat a  hegyközségi tanácsoknak – a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa kivételével  – 
legkésőbb 2019. május 31. napjáig kell megalakítani.”

95. §  A Hktv.
a) 41. §-ában a „szőlő, illetve bor értékét” szövegrész helyébe a „szőlő, illetve bor mennyiségét”,
b) 50. § (2) bekezdésében a „20. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „20. §-ban”
szöveg lép.

96. §  Hatályát veszti a Hktv.
a) 38. § (1) bekezdésének f ) pontja,
b) 59/A. §-a.

14. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

97. § (1) A  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013.  évi CII.  törvény (a  továbbiakban: Hhvtv.) 2.  §-a a  következő 
9a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„9a. halfogásra alkalmas állapot: a  választott horgászmódszernek megfelelően előkészített horgászkészség vagy 
a választott halászmódszernek megfelelően előkészített halászeszköz, amely az adott állapotában, módosítás nélküli 
használatával alkalmas a hal fogására;”
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 (2) A Hhvtv. 2. §-a a következő 16a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„16a. horgászati célú halgazdálkodás: olyan halgazdálkodási forma, ahol a  fő tevékenység a  horgászat vagy 
a horgászathoz szükséges halállomány biztosítása;”

 (3) A Hhvtv. 2. §-a a következő 17a. és 17b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„17a. horgászszervezet: a  horgászszövetség, valamint annak bírósági nyilvántartásba vett horgászati célú 
halgazdálkodást folytató tagszervezete, cégbíróságon bejegyzett, horgászati célú halgazdálkodást folytató 
gazdálkodó szervezet tagja, továbbá a bírósági nyilvántartásba vett horgászegyesület;
17b. horgászszövetség: a  Magyar Országos Horgász Szövetség mint a  horgászok és a  horgászszervezetek országos 
érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet;”

98. §  A Hhvtv. 5. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületnek nem minősülő vízterületen haltelepítés nem végezhető.”

99. §  A Hhvtv. 16. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodási vízterület közérdekből)
„b) kiemelkedő természetvédelmi érdekek érvényesítése miatt,”
(különleges rendeltetésűvé nyilvánítható.)

100. § (1) A Hhvtv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A halgazdálkodásra jogosult a  jogosultságában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen bekövetkezett 
tömeges hal- vagy más hasznos víziállat-pusztulást köteles a  tudomására jutását követően haladéktalanul 
bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak.”

 (2) A Hhvtv. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti hal- vagy más hasznos víziállat pusztulása esetén az elpusztult őshonos hal- vagy más 
hasznos víziállat-állomány visszatelepítésének megvalósítása a halgazdálkodásra jogosult feladata. A hal- vagy más 
hasznos víziállat pusztulásáért felelős személy által fizetendő kártérítés összege a halgazdálkodásra jogosultat illeti 
meg. A  halgazdálkodásra jogosult a  károkozó által megfizetett kártérítés teljes összegét köteles a  hal- vagy más 
hasznos víziállat-pusztulással kapcsolatosan jelentkező kiadások – beleértve az  elpusztult őshonos hal- vagy más 
hasznos víziállat-állomány visszatelepítését is – finanszírozására fordítani.”

101. § (1) A Hhvtv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervben foglaltak alapján haltermelés – beleértve 
a horgászati célú halgazdálkodás keretében végzett haltermelést is – a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen 
vagy annak részén is folytatható.”

 (2) A Hhvtv. 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Tilos nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén más vízterületből származó hal 
tárolása.”

 (3) A Hhvtv. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Horgászati célú halgazdálkodás keretében végzett, a  horgászat érdekeit szolgáló haltermelést kizárólag 
víztározón vagy eredetileg halastónak létesített nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen lehet folytatni.”

102. §  A Hhvtv. 6. alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A.  § (1) A  horgászati célú halgazdálkodás keretében kizárólag horgászattal hasznosított halastó üzemeltetője 
nem minősül a  használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
jogszabály szerinti önellenőrzésre köteles kibocsátónak.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti halastó üzemeltetéséhez az  ökológiai célból szükséges vízkivétel nem minősül 
a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti mezőgazdasági vízszolgáltatás igénybevételének.”

103. §  A Hhvtv. 22. § (4) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodási jog gyakorlója köteles)
„f ) a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen elhelyezkedő vízilétesítmények rendeltetésszerű üzemeltetéséhez 
fűződő vízgazdálkodási szempontokat figyelembe venni, és”
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104. §  A Hhvtv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § Az önkormányzatot illeti meg a  halgazdálkodási jog, ha az  ingatlan, amelyen a  lefolyástalan állóvíz típusú 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület fekszik, a  folyam, folyó, vízfolyás mentett oldalán helyezkedik el, és 
az önkormányzat többségi tulajdonában áll.”

105. §  A Hhvtv. 7. alcíme a következő 23/B–23/D. §-sal egészül ki:
„23/B.  § Az állam tulajdonában álló művelés alól kivett területnek minősülő földrészletnek vagy ilyen földrészlet 
állami tulajdonban álló tulajdoni hányadának eladása esetén, ha a  földrészleten nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterület fekszik, az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg
a) a halgazdálkodásra jogosultat a 22. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vagyonkezelő kivételével;
b) a horgászszövetséget.
23/C.  § A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületnek az  állam vagy az  önkormányzat tulajdonában álló partján 
a  horgászati tevékenység végzése csak a  halgazdálkodásra jogosult hozzájárulásával korlátozható, ide nem értve 
a halgazdálkodási hatóság által elrendelt korlátozást.
23/D. § A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen más által, ellenszolgáltatás ellenében tervezett horgásztatás, 
horgászvezetés, horgászhely-biztosítás, más horgászati célú szolgáltatás, valamint horgásztábor vagy 
horgászverseny-szervezés csak a halgazdálkodásra jogosult előzetes hozzájárulásával végezhető.”

106. § (1) A Hhvtv. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az államot megillető halgazdálkodási jog átengedhető az  a)  pontba nem tartozó nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterület esetén haszonbérleti szerződéssel]
„ba) a miniszter általi kijelölés útján a horgászszövetség részére,”

 (2) A Hhvtv. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A horgászszövetség a halgazdálkodási jogot a tagjának vagy tagszervezete tagjának minősülő horgászszervezet 
részére alhaszonbérbe adhatja. Az  alhaszonbérbe adás nem érinti a  horgászszövetségnek a  haszonbérbe adóval 
szemben fennálló kötelezettségeit.”

107. §  A Hhvtv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  halgazdálkodási jog haszonbérletére irányuló pályázati felhívást a  halgazdálkodási hatóság írja ki, amelyről 
köteles a horgászszövetséget egyidejűleg írásban értesíteni.”

108. §  A Hhvtv. 37. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 15. életévét be nem töltött gyermekekkel végzett bemutatási célú horgászat esetében az (1) és (2) bekezdés 
előírásait nem kell alkalmazni.”

109. §  A Hhvtv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39.  § (1) Az  állami halászjegyet és a  halász fogási naplót a  horgászszövetség, valamint a  horgászszövetség által 
megbízott horgászszervezet adhatja ki. Az  állami halászjegy rekreációs halászatra jogosít, amelynek országos 
rendjét az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg. Az állami halászjegyet és a halász fogási naplót 
kiadó szervezet nyilvántartást vezet az általa kiadott állami halászjegyről és halász fogási naplóról.
(2) Állami halászjegyet az  a  személy kaphat, akinek korábban már volt halászjegye vagy – ha e  törvény másképp 
nem rendelkezik – halászvizsgával rendelkezik. Nem kell halászvizsgát tennie annak, aki halász szakmunkás-
képesítéssel, valamint felsőfokú halgazdálkodási, halászati szakirányú végzettséggel rendelkezik.
(3) Rekreációs célú halászat és horgászat egy feljogosított személy által egy időben nem végezhető.”

110. § (1) A Hhvtv. 40. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állami horgászjegyet és a  horgász fogási naplót a  horgászszövetség, valamint a  horgászszövetség által 
megbízott horgászszervezet adhatja ki. Az  állami horgászjegyet és a  horgász fogási naplót kiadó szervezet 
nyilvántartást vezet az  általa kiadott állami horgászjegyről és horgász fogási naplóról. Az  állami horgászjegy 
horgászatra jogosít, amelynek országos rendjét az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg.
(2) Állami horgászjegyet és horgász fogási naplót az  a  természetes személy válthat ki, aki harmadik életévét 
betöltötte, rendelkezik állami horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, 
horgászegyesületi tagságát igazolja. A  horgász az  állami horgászvizsga letételét állami horgászvizsga-
bizonyítvánnyal igazolja. Magyar állampolgársággal és állandó lakóhellyel, valamint magyar állami horgászvizsgával 
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nem rendelkező természetes személy más országban kiállított horgászati okirat vagy okmány bemutatásával 
jogosult az állami horgászjegy és a horgász fogási napló kiváltására.
(3) Hároméves kortól az  adott év december 31. napjáig a  15. életévét be nem töltött személy részére állami 
horgászjegy horgászvizsga és horgászegyesületi tagság hiányában is kiadható.”

 (2) A Hhvtvt. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője 
az  állapotát igazoló okmányokat az  állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. Az  állami horgászvizsga 
letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 
18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.”

 (3) A Hhvtv. 40. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon vak vagy gyengénlátó személy, aki ezen állapotát igazoló 
okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja.
(8) Az állami horgászjegy és a horgász fogási napló összevont halfogásra jogosító okmányként is kiadható. Az állami 
horgászjegy, a turista állami horgászjegy és az állami halászjegy, valamint a horgász fogási napló és a halász fogási 
napló, továbbá a területi jegy elektronikus formában is kiadható.
(9) Az  állami horgászvizsgáztatást a  horgászszövetség, illetve az  általa horgászvizsgáztatásra feljogosított 
horgászszervezet végzi.”

 (4) A Hhvtv. 40. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az állami horgászvizsga díjmentes.
(11) Állami horgászvizsgát betöltött 10. életévtől lehet tenni.”

111. §  A Hhvtv. 41. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól)
„b) a 40. § (3) bekezdésében meghatározott, horgászegyesületi tagsággal nem rendelkező gyermekhorgász,”

112. § (1) A Hhvtv. 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  horgászszövetség a  tagjának vagy tagszervezete tagjának minősülő horgászszervezeteken keresztül 
az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás naprakésszé tétele céljából az  állami horgászjegyek, a  turista állami 
horgászjegyek, az állami halászjegyek és az állami horgászvizsga tekintetében a  (2) bekezdés a), c) e) és f ) pontja 
szerinti adatok tekintetében – a  halászati engedély kivételével – közvetlen informatikai kapcsolat útján 
automatikusan valós idejű adatot szolgáltat a  halgazdálkodási hatóságnak és biztosítja számára az  elektronikus 
nyilvántartási rendszeréhez való hozzáférést.”

 (2) A Hhvtv. 42. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  halgazdálkodási hatóság a  horgászszövetség állami horgászjegyek, turista állami horgászjegyek, állami 
halászjegyek kiadásával, valamint horgászvizsgáztatással kapcsolatos közfeladat-ellátása érdekében, a  kiadás és 
a  vizsgáztatás jogszerűsége, a  halfogásra jogosító okmányok kiváltására jogosult személyek adatait tartalmazó 
nyilvántartás naprakésszé tétele céljából a  közfeladat-ellátáshoz szükséges, (2)  bekezdésben felsorolt adatokat 
–  a  halfogásra jogosító okmányok kiváltásától eltiltott személyek esetében az  eltiltás időtartamára vonatkozó 
adatokkal kiegészítve – rendszeresen átadja a horgászszövetség részére.”

113. § (1) A Hhvtv. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  halászati engedély vagy a  hozzá tartozó fogási napló vagy fogási tanúsítvány megsemmisülését vagy 
elvesztését annak jogosultja haladéktalanul köteles bejelenteni a  halgazdálkodási hatóságnak. A  halgazdálkodási 
hatóság a megsemmisült vagy elveszett okmányt a jogosult kérelmére az e törvény végrehajtására kiadott rendelet 
szerinti díj megfizetése ellenében pótolja.”

 (2) A Hhvtv. 43. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  állami horgászjegy, horgász fogási napló, állami halászjegy, halász fogási napló megsemmisülését 
vagy elvesztését annak jogosultja haladéktalanul köteles bejelenteni a  (3)  bekezdés szerinti szervezetnek. 
A  horgászszövetség a  megsemmisült vagy elveszett okmányt a  jogosult kérelmére az  e  törvény végrehajtására 
kiadott rendelet szerinti díj megfizetése ellenében pótolja.”

 (3) A Hhvtv. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  állami horgászjegy, horgász fogási napló, az  állami halászjegy, halász fogási napló megsemmisülését vagy 
elvesztését annak jogosultja



35442 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 

a) a horgászszövetség által a forgalmazással megbízott horgászszervezet azon forgalmazási pontján, ahol számára 
az okmány kiadásra került, vagy
b) ha az a) pontban meghatározott helyen az állami horgászjegy vagy az állami halászjegy forgalmazása megszűnt, 
a horgászszövetségnek
haladéktalanul köteles bejelenteni.”

114. § (1) A Hhvtv. 44. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  horgászszövetség nyilvántartja és honlapján közzéteszi a  horgászszervezetek által kiadható területi jegyek 
jogosultsági típusait.”

 (2) A Hhvtv. 44. § (6a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (6) bekezdés szerinti területi jegy nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:]
„a) a területi jeggyel rendelkező személy családi és utóneve, a nyilvántartásba vétele során a horgászszövetség által 
képzett azonosító száma;”

 (3) A Hhvtv. 44. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  horgászszövetség a  (6)  bekezdés alapján megismert személyes adatokat a  közfeladatai ellátása céljából, 
az adatszolgáltatástól számított három évig kezelheti.”

115. § (1) A Hhvtv. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A halfogási tevékenységet végző személy köteles magánál tartani
a) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen folytatott
aa) bemutatási célú halászat, ökológiai célú, szelektív célú halászat, illetve más hasznos víziállat forgalmazási célú 
gyűjtése esetén a halászati engedélyt, a fogási tanúsítvány nyomtatványtömböt és a halász fogási naplót,
ab) rekreációs célú halászat esetén az állami halászjegyet, a területi jegyet és a halász fogási naplót,
ac) horgászat esetén a horgászegyesületi tagságot igazoló, a horgászszövetség által kiadott Magyar Horgászkártyát, 
a papíralapú állami horgászjegyet vagy a turista állami horgászjegyet, területi jegyet és a horgász fogási naplót;
b) a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen folytatott horgászat esetén az állami horgászjegyet és a fogási 
naplót vagy a turista állami horgászjegyet és a fogási naplót,
c) a  haltermelési létesítményen folytatott horgászat esetén az  állami horgászjegyet vagy a  turista állami 
horgászjegyet,
d) horgászszervezet által hasznosított haltermelési létesítményen az ac) pont szerinti okmányokat
(a továbbiakban együtt: halfogásra jogosító okmányok) –, és azokat a halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra 
jogosult, a  mezőőr, a  természetvédelmi őr, az  állami halőr, a  hivatásos halőr, a  társadalmi halőr és a  rendvédelmi 
hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására bemutatni és átadni.”

 (2) A Hhvtv. 45. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Elektronikus formában kiadott halfogásra jogosító okmányok esetében a  halfogásra irányuló tevékenység 
jogosultságának igazolását az érintett személy a horgászhelyen és a horgászat teljes ideje alatt – az (1) bekezdésben 
foglaltaktól eltérően – informatikai eszközén keresztül köteles biztosítani.”

 (3) A Hhvtv. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  halfogásra jogosító okmányok csak arcképes személyazonosító okmánnyal együttesen jogosítják 
az okmányok birtokosát halfogásra.”

116. § (1) A Hhvtv. 46. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Halgazdálkodási vízterületen tiltott halfogási eszköznek és módnak minősül)
„g) hurokvető halászati módszer alkalmazása; sorhoroggal, csapóhoroggal történő vagy rugó elven működő 
önakasztós halfogási módszer alkalmazása,”

 (2) A Hhvtv. 46. § (7b) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (7) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:]
„d) az egyenáramú elektromos eszköz minősítési-üzembehelyezési vizsgájának helyét és időpontját;”

117. §  A Hhvtv. 47. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A horgászszövetség által – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott módon – kialakított, 
a  halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott országos versenyszabályzatok alapján tartott sportesemény a  16.  § 
(1) bekezdésében foglalt engedély hiányában is megtartható. A sporteseményt annak megtartása előtt 8 nappal be 
kell jelenteni a halgazdálkodási hatóságnál és a horgászszövetségnél.”
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118. § (1) A Hhvtv. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A halgazdálkodásra jogosult köteles 5 évre szóló halgazdálkodási tervet készíteni minden olyan nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületre, amelyre nézve területi jegyet ad ki, vagy amelyen horgászati célú haltermelést végez. 
A halgazdálkodási tervet a halgazdálkodási hatóság hagyja jóvá.”

 (2) A Hhvtv. 49. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodási terv tartalmazza)
„d) az  évenkénti haltelepítés tervezett minimális mennyiségére vonatkozó adatokat, halfaj és korosztály szerinti 
megosztásban,”

 (3) A Hhvtv. 49. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Halgazdálkodási tevékenység csak a  halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási terv alapján, 
a halgazdálkodásra jogosult által folytatható.”

119. § (1) A Hhvtv. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  halgazdálkodásra jogosult – e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint  – 
minden tervezett haltelepítését köteles a telepítés napját megelőzően legalább 3 nappal megelőzően bejelenteni 
a halgazdálkodási hatóságnak, valamint a horgászszövetségnek, majd a ténylegesen kihelyezett halmennyiségekről 
a  telepítés napját követő 8 napon belül a  telepítést megelőző bejelentéssel megegyező formában és módon 
realizációs bejelentésben köteles beszámolni.”

 (2) A Hhvtv. 52. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki.
„(2a) A  horgászszövetség a  tagjának vagy a  horgászati célú halgazdálkodást folytató tagszervezete tagjának 
minősülő horgászszervezetek esetében a  haltelepítéseket a  helyszínen ellenőrizheti, a  dokumentumokba 
betekinthet, amelynek szabályait belső szabályzatban kell meghatározni.”

120. §  A Hhvtv. 53. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  halgazdálkodási hatóság a  halászati engedéllyel, a  horgászszövetség az  állami horgászjeggyel, az  állami 
halászjeggyel, valamint a  turista állami horgászjeggyel rendelkezők számára az  engedéllyel vagy jeggyel azonos 
sorszámú fogási naplót ad ki.
(2) A  halászati engedéllyel, az  állami halászjeggyel, az  állami horgászjeggyel, a  turista állami horgászjeggyel 
rendelkező személy a  kifogott halmennyiségről fogási naplót köteles vezetni és évente egyszer leadni. A  leadott 
fogási naplók összesítő rovatában szereplő zsákmányadatokat nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként 
összesítik a  leadási helyen. A  halgazdálkodási hatóság látja el halász fogási naplóval a  halászati engedélyt 
kérelmezőket, akiknek a  fogási naplójukat a  halgazdálkodásra jogosultnál kell leadniuk. Az  állami halászjegyet, 
állami horgászjegyet és a  turista állami horgászjegyet kibocsátó horgászszövetség, illetve a  horgászszervezeti 
forgalmazók látják el az  állami halászjeggyel, az  állami horgászjeggyel és a  turista állami horgászjeggyel 
rendelkezőket fogási naplóval, amelyet az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint kell leadni.”

121. § (1) A Hhvtv. 54. § (4) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Adattár működtetése céljából:)
„b) a  horgászszövetség és a  halgazdálkodásra jogosult horgászszervezetek a  leadott fogási naplók nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületenkénti és azon belül halfaj és horgásznapok szerinti összesített adatai, és
c) a  horgászszövetség és a  halgazdálkodásra jogosult horgászszervezetek a  leadott állami halászjegyes 
fogási naplók, a  halgazdálkodási hatóság pedig a  leadott halászati engedélyes fogási naplók nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületenkénti és azon belül halfaj szerinti összesített adatai”
(tekintetében adatot szolgáltat.)

 (2) A Hhvtv. 54. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Adattár adataihoz közvetlen hozzáféréssel rendelkezik
a) az Adattár működtetésére kijelölt szerv az adatok teljes köre,
b) a halgazdálkodási hatóság az adatok teljes köre,
c) a horgászszövetség a közfeladat-ellátását érintő adatok, és
d) a  halgazdálkodásra jogosult a  gazdálkodása alatt lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó 
adatok
tekintetében.”
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122. § (1) A Hhvtv. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  halgazdálkodásra jogosult köteles a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományát és élőhelyét 
őrizni vagy őrzéséről – hivatásos vagy társadalmi halőr útján – gondoskodni. Hivatásos halőr halastavon is 
foglalkoztatható. Hivatásos halőrt a  halgazdálkodásra jogosult megbízása alapján a  horgászszövetség, valamint 
több halgazdálkodásra jogosult közösen is foglalkoztathat. A  hivatásos halőr feladatainak ellátásával a  mezei 
őrszolgálat is megbízható.”

 (2) A Hhvtv. 56. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  horgászszövetség vagy annak halgazdálkodásra jogosultnak minősülő tagszervezete által foglalkoztatott 
hivatásos halőr illetékessége a  megbízó szervezet által hasznosított valamennyi nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületre kiterjed.”

 (3) A Hhvtv. 56. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  halőrzés módját, továbbá a  hivatásos halőr foglalkoztatását vagy annak megszűnését a  horgászszövetség, 
illetve a  halgazdálkodásra jogosult köteles a  halgazdálkodási hatóságnál nyilvántartásba vétel, illetve 
nyilvántartásból való törlés céljából haladéktalanul bejelenteni.
(5) A hivatásos halőr működési területét a megbízó határozza meg, amelyet köteles a halgazdálkodási hatóság felé 
bejelenteni. A hivatásos halőr jogosult a működési területén kívüli nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen 
is eljárni.”

 (4) A Hhvtv. 56. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint alkalmazott halászati őr az  ott meghatározott intézkedések és 
kényszerítő eszközök alkalmazásán túl a halgazdálkodási vízterületen és annak partján jogosult:)
„a) azt a  személyt, aki halgazdálkodási vízterületen, haltermelési létesítményen, vagy azok partján halászik, 
horgászik, halfogásra alkalmas állapotban lévő halászeszközzel vagy horgászkészséggel tartózkodik, illetve 
egyéb, hal fogására irányuló tevékenységet végez, vagy ahhoz előkészül, valamint más hasznos víziállatot gyűjt, 
a személyazonosságot igazoló és a halfogásra jogosító okmányok bemutatására felszólítani,
b) a  halászó, horgászó személyt a  birtokában lévő hal kifogására való jogosultságának igazolására felszólítani, 
a  jogosultság hiányában kifogott, illetve birtokolt halat a  vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az  élettelen halat 
elismervény ellenében visszatartani,”

 (5) A Hhvtv. 56. § (7) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint alkalmazott halászati őr az  ott meghatározott intézkedések és 
kényszerítő eszközök alkalmazásán túl a halgazdálkodási vízterületen és annak partján jogosult:)
„f ) az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben, illetve a  helyi horgászrendben foglaltnál nagyobb 
testhosszúságú, a  vízpartról élve elszállítani megkísérelt halat abba a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterületbe 
visszaengedni, amelyből a  halat kifogták, vagy e  lehetőség hiányában elismervény ellenében elvenni és gyorsan, 
kíméletesen leölni.”

 (6) A Hhvtv. 56. §-a a következő (7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7c) A hivatásos halőr feladatteljesítése során az árvízvédelmi töltést – beleértve a forgalomtól elzárt területeket is – 
engedély nélkül használhatja.”

123. § (1) A Hhvtv. 61. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodási hatóság hatósági feladatainak ellátása során)
„e) a halgazdálkodás állapotáról megfigyelést végezhet;”

 (2) A Hhvtv. 61. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodási hatóság hatósági feladatainak ellátása során)
„h) jogosulatlan vagy nem megengedett módon való halászat, horgászat esetén a  kifogott vagy a  nem 
jogszerűen birtokolt halat, más hasznos víziállatot, valamint a  kifogáshoz használt eszközt – elismervény 
ellenében – visszatarthatja;”

 (3) A Hhvtv. 61. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A halgazdálkodási hatóság a halkereskedelemmel, haltermékekkel összefüggő dokumentumokban, számlákon 
szereplő adatok, valamint a  hal és haltermék nyomon-követhetőségének ellenőrzéséhez a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivataltól adatokat kérhet.
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(5) A  (4)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás kiterjed – az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározott adatokon túlmenően – a  hal vagy halterméket forgalmazó, előállító jogi személy vagy 
egyéni vállalkozó adószámára, természetes személy esetén annak természetes személyazonosító adataira, 
az adatszolgáltató által alkalmazott nyilvántartási számára is.
(6) Az átvett adatokat a halgazdálkodási hatóság ellenőrzés céljából 5 évig kezelheti.”

124. §  A Hhvtv. a 62/B. §-t követően a következő 19/B. alcímmel egészül ki:
„19/B. A horgászszövetség egyes állami feladatok, mint közfeladatok ellátására történő kijelölése
62/C.  § (1) A  horgászszövetség e  törvény egyéb rendelkezéseiben meghatározott feladatok közfeladatként való 
ellátása mellett
a) az  általa vagy a  tagjának, vagy tagszervezete tagjának minősülő horgászszervezetek által haszonbérelt, illetve 
horgászati célú halgazdálkodásra vagy horgászati célú haltermelésre hasznosított állami, vagy a  többségi állami 
tulajdonú, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken (e § alkalmazásában a továbbiakban: vízterületek) a (2) és 
(3) bekezdésben, valamint
b) a  horgászokra, a  rekreációs halászokra, valamint a  tagjának vagy tagszervezete tagjának minősülő 
horgászszervezetekre kiterjedően a (4) bekezdésben
meghatározott közfeladatokat látja el.
(2) A vízterületek halállományának, életközösségének fenntartása és védelme érdekében előírt feladatok:
a) az őshonos halfajok állományi védelmének elősegítése,
b) a  nem fogható vagy veszélyeztetett, hasznosítható őshonos halfajok és vad típusú fajták szaporításának 
támogatása,
c) az eltűnt őshonos halfajok és vad típusú fajták, halállományok szükség és lehetőség szerinti visszatelepítése,
d) halpusztulás esetén a vízterületre jellemző őshonos fajok, fajták visszatelepítésének támogatása,
e) a  halgazdálkodási hasznosítás keretében végrehajtott haltelepítések halegészségügyi biztonság és minőség 
szerinti ösztönzése,
f ) a víztest kiszáradásának veszélye esetén az őshonos halfajok és más hasznos víziállatok mentésének elvégzése,
g) az  őshonos halállományt veszélyeztető, idegenhonos invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok 
gyérítése, riasztása.
(3) A  hal élőhelyének védelme, a  hal természetes táplálékszerzésének és szaporodásának elősegítése érdekében 
előírt feladatok:
a) természetes ívóhelyek, vermelőhelyek nyilvántartása, megőrzése, rekonstrukciója,
b) új ívó- és vermelőhelyek kialakítása,
c) természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása,
d) halgazdálkodási kíméleti területek kialakítása.
(4) A horgászat és horgászturizmus, valamint rekreációs célú halászat fejlesztése érdekében előírt feladatok:
a) a horgásznyilvántartás biztosítása, a nyilvántartásba vételt, valamint a horgászegyesületi tagságot igazoló Magyar 
Horgászkártya kiadása,
b) a rekreációs halásznyilvántartás biztosítása,
c) a  gyermek és ifjúsági horgászok oktatásának, nevelésének, a  szervezett horgásztáborok, iskolai és 
horgászszervezeti horgászati szakkörök működtetésének koordinációja,
d) a horgászsport versenyek általános szabályozása,
e) a  halgazdálkodási jogosultak által ellátott halőrzés fejlesztése, a  tevékenység összehangolása, minőségének 
fejlesztése,
f ) a  horgászati és horgászturisztikai szolgáltatások értékelési, minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és 
üzemeltetése,
g) a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeket érintő horgászturisztikai fejlesztési igények, lehetőségek 
felkutatása, azok összehangolása.
(5) A  horgászszövetség a  (2)–(3)  bekezdésben meghatározott feladatokat az  adott vízterület vonatkozásában 
a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulása alapján végezheti.
(6) A horgászszövetség közfeladat-ellátására vonatkozóan a miniszterrel közfeladat-ellátási szerződést kell kötni.”
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125. § (1) A Hhvtv. 63. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A halgazdálkodásból származó bevétel
a) az állami és a turista állami horgászjegy díja,
b) az állami halászjegy díja,
c) a halgazdálkodási haszonbérleti, valamint vagyonkezelési díj,
d) a fogási napló díja,
e) a fogási tanúsítvány díja,
f ) a pályázati regisztrációs díj.
(2) Az (1) bekezdés c) és f ) pontja szerinti bevétel központosított bevétel.”

 (2) A Hhvtv. 63. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés a), b) és d)  pontja szerinti bevétel a  horgászszövetség működési bevétele, mint 
a horgászszövetség közfeladatai ellátásának pénzügyi fedezetét biztosító bevétel.”

 (3) A Hhvtv. 63. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi költségvetésről szóló törvényben, az állami halgazdálkodási feladatok támogatására évente meghatározott 
forrást a miniszter a következőkre fordítja:)
„a) halpusztulások megelőzése, halpusztulások okainak felderítése és a  halpusztulások okozta károk elhárítása, 
továbbá halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták visszatelepítésének támogatása,”

 (4) A Hhvtv. 63. § (3) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki:
(A központi költségvetésről szóló törvényben, az állami halgazdálkodási feladatok támogatására évente meghatározott 
forrást a miniszter a következőkre fordítja:)
„y) horgászattal, halgazdálkodással kapcsolatos ismeretterjesztés, tudatformálás támogatása.”

 (5) A Hhvtv. 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti bevétel a  halgazdálkodási hatóság bevétele, amelyet a  halgazdálkodási 
nyilvántartások karbantartására, fejlesztésére fordít.”

 (6) A Hhvtv. 63. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A horgászszövetség a (2a) bekezdésben meghatározott bevételét kizárólag a következőkre fordíthatja:
a) a  közfeladatai ellátását érintő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken és vízpartokon a  halgazdálkodásra 
jogosult horgászszervezetek esetében
aa) halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták visszatelepítésének támogatása,
ab) őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és halfogyasztó gerinces állatfajok 
gyérítése, riasztása, az ökológiai célú, szelektív halászat országos, készenléti jellegű biztosítása,
ac) védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása, visszatelepítése,
ad) természetes ívóhelyek, vermelőhelyek megőrzése, rekonstrukciója,
ae) új ívó- és vermelőhelyek kialakítása,
af ) természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása,
ag) halgazdálkodási kíméleti területek kialakítása,
ah) halőrzés támogatása, fejlesztése,
ai) halgazdálkodási vízterület és a vízpart természeti környezetének, állami, vagy horgászszervezeti tulajdonban álló, 
illetve horgászszervezet által hasznosított épített környezetének, infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fenntartási 
támogatása, fejlesztése,
aj) horgászati célú halgazdálkodási szaktanácsadás igénybevételének támogatása,
ak) halgazdálkodási és halvédelmi kutatások és kutatás-fejlesztések támogatása
b) központi ügyvitele, valamint a tagjának vagy tagszervezete tagjának minősülő horgászszervezetek esetében
ba) országos horgászutánpótlás-nevelési és oktatási program fenntartása és fejlesztése, ennek keretében horgászati 
szakkörök és horgásztáborok szervezése, támogatása,
bb) a horgászat és a halak megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények támogatása,
bc) a  magyar halételek és halfogyasztás népszerűsítése, az  étkezési célú halfeldolgozás helyes technikájának 
megismertetése érdekében tartott rendezvények és a tudatformálás támogatása,
bd) a  horgász versenysport koordinációs és országos sportági szakszövetségi feladatainak ellátása, a  szervezett 
horgászversenyek támogatása,
be) horgászati és halgazdálkodási tárgyú kiadványok, iskolai és horgászszervezeti horgászati képzési segédanyagok, 
vizsgaanyagok kiadásának, elkészítésének támogatása,
bf ) halat, horgászatot ábrázoló művészeti alkotások létrehozásának támogatása,
bg) halat, horgászatot bemutató gyűjtemények, létesítmények létrehozásának támogatása,
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bh) az  egységes horgászinformatika és ügyvitel kialakításának, a  Magyar Horgászkártya, az  állami horgászjegy, 
a  turista állami horgászjegy, az  állami halászjegy kiadásának, valamint a  horgásznyilvántartásba-vétel és az  állami 
horgászvizsga lebonyolításának támogatása,
c) a közfeladat-ellátási szerződésben meghatározott egyéb feladatok ellátása.”

126. §  A Hhvtv. 63/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63/A.  § A halgazdálkodási hatóság a  63.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti díjbevételéről és annak a  63.  § 
(4)  bekezdésében meghatározott felhasználásáról a  tárgyévet követő év június 30-ig a  miniszter részére részletes 
szakmai és költségvetési beszámolót készít.”

127. §  A Hhvtv. 20. alcíme a következő 63/B. §-sal egészül ki:
„63/B.  § A horgászszövetség a  63.  § (1)  bekezdés a), b) és d)  pontja szerinti bevételéről és annak a  63.  § 
(5)  bekezdésében meghatározott felhasználásáról a  tárgyévet követő év június 30-ig a  miniszter részére részletes 
szakmai és költségvetési beszámolót készít.”

128. §  A Hhvtv. 65/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65/A.  § A halgazdálkodási hatósági eljárás keretében elkobzott, ideiglenesen visszatartott vagy tulajdonosa által 
hátrahagyott horgászkészséget, halászeszközt, egyéb eszközt – ha az  erről szóló döntés véglegessé válásának 
vagy a hátrahagyott eszköz elkobzásának, ideiglenes visszatartásának vagy megtalálásának időpontjától számított 
hat hónapon belül nem jelentkezik érte tulajdonosa – a halgazdálkodási hatóság köteles hasznosításra felajánlani 
az  eljárásban érintett halgazdálkodásra jogosult részére, valamint a  felajánlás elfogadása hiányában jogosult 
megsemmisíttetni vagy a tulajdonos nevében és helyett rendelkezni vele.”

129. § (1) A Hhvtv. 66. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodási hatóság halgazdálkodási bírságot szab ki a halgazdálkodásra jogosulttal szemben, ha)
„a) a  halgazdálkodási terv benyújtására vonatkozó, vagy a  halgazdálkodási terv szerinti kötelezettségének 
a halgazdálkodási hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésében történő felhívás ellenére nem tesz eleget;”

 (2) A Hhvtv. 66. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodási hatóság halgazdálkodási bírságot szab ki a halgazdálkodásra jogosulttal szemben, ha)
„c) a  halgazdálkodási hatóság hozzájárulása nélkül olyan fajú vagy korosztályú halat telepít, amelyet jogszabály 
tilt vagy a halgazdálkodási terv nem tartalmaz, vagy ha az 52. § (3) bekezdésben foglalt valamely intézkedésre sor 
került;”

 (3) A Hhvtv. 66. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodási hatóság halgazdálkodási bírságot szab ki a halgazdálkodásra jogosulttal szemben, ha)
„e) nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének hiánypótló felszólításra sem tesz eleget;”

 (4) A Hhvtv. 66. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A (2) bekezdés alkalmazásában jelentős mértékűnek minősül az akadályozás, ha a halőrzéssel, a haltelepítéssel, 
a  halállomány védelmével kapcsolatos feladatok ellátását akadályozza, illetve az  arra egyébként jogosult személy 
horgászatát akadályozza.
(4) A halgazdálkodási hatóság halgazdálkodási bírságot szab ki arra a halgazdálkodásra nem jogosult természetes 
vagy jogi személyre, aki halgazdálkodási vízterületen halgazdálkodási tevékenységet folytat, ideértve különösen 
a  horgászat lehetővé tételét állami horgászjegy és horgász fogási napló vagy turista állami horgászjegy és fogási 
napló nélkül, továbbá a jogosulatlan haltelepítést.”

 (5) A Hhvtv. 66. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A halgazdálkodási bírság legkisebb összege ötvenezer forint, legmagasabb összege ötmillió forint.”

130. § (1) A Hhvtv. 67. § (1) bekezdése a következő r)–v) ponttal egészül ki:
(A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki)
„r) a  halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott hatályos halgazdálkodási tervben meghatározott – az  adott 
halgazdálkodási vízterület specifikus adottságainak megfelelően kialakított – helyi horgászrendi előírásokat 
megsértő,
s) nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületbe halat telepítő,
t) a 34. §-ban foglalt kötelezettséget megszegő,
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u) nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre területi jegyet kiadó, ott horgászatot engedélyező, vagy onnan 
térítés nélkül vagy térítésért őshonos halfaj elvitelét engedélyező,
v) a 21. § (1a) bekezdésében meghatározott tilalmat megszegő”
(személlyel szemben.)

 (2) A Hhvtv. 67. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A halgazdálkodási hatóság az általa kiszabott halvédelmi bírság fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében 
a  halvédelmi bírság megfizetésére kötelezett részére fizetési halasztást vagy részletekben történő teljesítést 
(a  továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) engedélyezhet, amennyiben a  kötelezett a  teljesítési határidő lejárta 
előtt fizetési könnyítést kérelmez, továbbá a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése 
érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.
(7) A fizetési kedvezményről szóló döntéssel szemben közigazgatási per kezdeményezhető.”

131. § (1) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdésének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„3. az  állami halászvizsgára és az  állami horgászvizsgára vonatkozó részletes előírásokat, a  vizsgáztatásban való 
közreműködés szabályait, az  állami halászvizsga vizsgadíjának mértékét és megfizetésének módját, az  állami 
horgászvizsga és az  állami halászvizsga letétele alóli mentesítés feltételeit, valamint a  halászati engedély 
kiváltásához szükséges vizsga és képzettség követelményeit;”

 (2) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 11. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„11. a bemutatási célú horgászat részletes szabályait;”

 (3) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdés 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„21. a horgászszövetség és a halgazdálkodásra jogosult által kötelezően végzendő halgazdálkodási tevékenységek 
körét;”

 (4) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdés 24. és 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„24. a  horgászszövetség és a  halgazdálkodásra jogosult által a  halgazdálkodási hatóságnak évente kötelezően 
benyújtandó, a  horgászfogásokról és a  rekreációs célú halászat fogásairól készített jelentés formai és tartalmi 
követelményeit;
25. a  veszélyeztetett őshonos halállományok mentésének részletes szabályait és a  felmerült költségek viselésére 
vonatkozó rendelkezéseket;”

 (5) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdés 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„28. a halgazdálkodásra jogosult által évente kötelezően elkészítendő halászatra vonatkozó fogási jelentés tartalmi 
elemeit;”

 (6) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdés 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„31. a  halgazdálkodási hatóság vagy a  horgászszövetség által elvégeztetett halállománymentésre vonatkozó 
szabályokat;”

 (7) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 32. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„32. a  horgásznyilvántartásba-vételre, valamint a  Magyar Horgászkártya tartalmára, igénylésére, díjára és 
érvényességére vonatkozó szabályokat;”

132. §  A Hhvtv.
a) 14. § (3) és (5) bekezdésében, valamint a 72. § (1) bekezdésének 12. pontjában a „haltermelő létesítménybe” 

szövegrész helyébe a „haltermelési létesítménybe” szövegrész,
b) 14.  § (2)  bekezdésében a  „Haltermelő létesítménybe” szövegrész helyébe a  „Haltermelési létesítménybe” 

szövegrész,
c) 17.  §-ban a  „hatósági határozatban” szövegrész helyébe a  „hatósági határozatban, továbbá a  helyi 

horgászrendben”,
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d) 18.  § (2) és (3)  bekezdésében a  „halpusztulás” szövegrész helyébe a  „hal- vagy más hasznos víziállat 
pusztulása”,

e) 18.  § (3)  bekezdésében a  „halpusztulásért” szövegrész helyébe a  „hal- vagy más hasznos víziállat 
pusztulásáért”,

f ) 20. § (1a) bekezdésében a „haltermelő létesítményben” szövegrész helyébe a „haltermelési létesítményben”,
g) 22. § (4) bekezdésének e) pontjában a „halászati őrzést” szövegrész helyébe a „halőrzést”,
h) 36. § (1) bekezdésében a „tevékenységeket – ha e tevékenységek más módon csak aránytalanul nehezebben 

vagy nagyobb költséggel végezhetőek – tűrni, illetve lehetővé tenni” szövegrész helyébe a „tevékenységeket 
–  beleértve a  területi jeggyel történő horgászati tevékenységet is –, amennyiben e  tevékenységek más 
módon csak aránytalanul nehezebben vagy nagyobb költséggel végezhetőek, tűrni, illetve lehetővé tenni”,

i) 44.  § (5)  bekezdésében, 56.  § (2), (2a), (7)–(7b), (9)  bekezdésében, 56/A.  § (1)–(3)  bekezdésében, 57.  § 
(4)  bekezdésének b)  pontjában és c)  pontjának ca)  alpontjában, valamint 72.  § (1)  bekezdésének 
19. pontjában a „halászati őr” szövegrész helyébe a „hivatásos halőr”,

j) 49.  § (3)  bekezdésének h)  pontjában, 54.  § (3)  bekezdésének b)  pontjában, 56.  § (8)  bekezdésében, 56.  § 
(11)  bekezdésében, 66.  § (1)  bekezdésének g)  pontjában, 68.  § (1a)  bekezdésének h)  pontjában, valamint 
72. § (2) bekezdésének 19. pontjában a „halászati őrök” szövegrész helyébe a „hivatásos halőrök”,

k) 49/A. § (1) bekezdésében a „halászati őrzését” szövegrész helyébe a „halőrzését”,
l) 17. alcímében, 56. § (2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében, valamint 63. § (3) bekezdésének h) pontjában 

a „halászati őrzés” szövegrész helyébe a „halőrzés”,
m) 56.  § (2) és (2a)  bekezdésében, valamint 57.  § (2)  bekezdésének a)  pontjában és (2a)  bekezdésében 

a „halászati őri” szövegrész helyébe a „hivatásos halőri”,
n) 56. § (3) bekezdésében, valamint 57. § (4) bekezdésének b) pontjában a „halászati őrnek” szövegrész helyébe 

a „hivatásos halőrnek”,
o) 56. § (6) bekezdésében az „Állami alkalmazásban álló halászati őr” szövegrész helyébe az „Állami halőr”,
p) 56.  § (9)  bekezdésében az  „A halászati őrökről” szövegrész helyébe az  „Az állami halőrökről, hivatásos 

halőrökről”, az „a halászati őr” szövegrész helyébe az „az állami halőr, a hivatásos halőr”,
q) 56. § (13) és (14) bekezdésében az „állami halászati őr” szövegrész helyébe az „állami halőr”
szöveg lép.

133. §  Hatályát veszti a Hhvtv.
a) 40. § (6) bekezdése;
b) 43. § (6) bekezdése;
c) 56. § (2) bekezdésében, valamint 57. § (2) bekezdés a) pontjában a „működési helye szerinti” szövegrész;
d) 63. § (3) bekezdés k)–m) pontja;
e) 72. § (1) bekezdés 26. pontja.

15. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LVI. törvény módosítása

134. §  Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény és egyéb kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2017. évi LVI. törvény 97. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 79. § 2022. január 1-jén lép hatályba.”

16. Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIV. törvény 
módosítása

135. §  Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017.  évi LXIV.  törvény 45.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 7. § (2) bekezdés 2020. január 1-jén lép hatályba.”
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17. Záró rendelkezések

136. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 52. §, a 129. § és a 130. § 2019. január 15-én lép hatályba.
 (3) A 25. §, valamint az 1. melléklet 8. pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

137. §  E törvény 103–107.  §-a, valamint 132.  § g)  pontja az  Alaptörvény 38.  cikk (1)  bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.

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

1. melléklet a 2018. évi CXI. törvényhez

 1. Az Éltv. Mellékletének 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. élelmiszer-jelölés: az 1169/2011/EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés j) pontja szerinti fogalom továbbá távértékesítés 
esetén ezen kívül a  távértékesítést elősegítő anyagban, vagy más megfelelő, az  élelmiszer-vállalkozó által 
egyértelműen meghatározott eszközökön szereplő, az  élelmiszerre vonatkozó bármilyen szöveg, adat, védjegy, 
márkanév, ábra vagy szimbólum;”

 2. Az Éltv. Melléklete a következő 21/A. ponttal egészül ki:
„21/A. élelmiszerlánc szereplő: az  e  jogszabály által meghatározott személy, továbbá bármely más személy vagy 
szervezet, aki/amely az élelmiszerláncban termeléssel, előállítással, feldolgozással, tárolással, szállítással, forgalomba 
hozatallal vagy felhasználással összefüggő tevékenységet folytat.”

 3. Az Éltv. Mellékletének 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. engedélyköteles termék: a  növényvédő szer, növényvédőszer-adalékanyag, -segédanyag, a  növényvédelmi 
hatású termék, a  növényvédelmi célú eszköz és anyag (a műszerek kivételével), valamint a  termésnövelő anyag, 
amelynek forgalomba hozatala és felhasználása engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött;”

 4. Az Éltv. Melléklete a következő 28/A. ponttal egészül ki:
„28/A. FELIR felhasználó: aki a FELIR-t feladatai ellátásához használja.”

 5. Az Éltv. Melléklete a következő 31a. ponttal egészül ki:
„31/A. halgazdálkodási akvakultúra: vízi szervezetek olyan tartása vagy tenyésztése, amelynek során e  szervezetek 
szaporodását (növekedését) a  környezet természetes eltartóképességét meghaladó mértékben növelő 
technológiákat alkalmaznak, és amelyben e szervezetek a tartási vagy a tenyésztési szakaszokban – a lehalászással 
bezárólag – egy vagy több természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
tulajdonában maradnak;”

 6. Az Éltv. Mellékletének 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. laboratórium: az  élelmiszerlánc bármely szakaszában fizikai, kémiai, biológiai komponensek, radioaktív 
szennyezők vizsgálatát, így különösen analitikai, virológiai, szerológiai, géntechnológiával módosított szervezet, 
mikrobiológiai, mikológiai, entomológiai, károsító-diagnosztikai, toxikológiai vagy radiológiai vizsgálatot, továbbá 
egyéb, az  élelmiszerek és takarmányok biztonságosságát, illetve az  élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó 
minőségi előírásoknak való megfelelését ellenőrző vizsgálatot végző laboratórium, ide nem értve a  termelési 
folyamat részeként mérési pontként működtetett vagy azt kiszolgáló vizsgálati feladatokat ellátó, vagy elkülönített 
mátrixon mintavételt, illetve vizsgálati tevékenységet végző laboratóriumot;”

 7. Az Éltv. Melléklete a következő 40/B–40/D. pontokkal egészül ki:
„40/B. nem állam által működtetett laboratórium: olyan laboratórium, amely a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) kijelölése hiányában hatósági intézkedést megalapozó vizsgálatot nem végez;
40/C. szolgáltató laboratórium: olyan nem állami laboratórium, amely vizsgálati eredményeit ingyenes vagy térítéses 
formában egyéb, azonos csoportos adószám alá nem tartozó vállalkozás számára készíti el;
40/D. üzemi laboratórium: olyan nem állami laboratórium, amely vizsgálati eredményeit kizárólag a  fenntartó 
vállalkozás és az  ezzel azonos csoportos adószám alá tartozó vállalkozások önellenőrzési rendszereiben használja 
fel, és amely szolgáltatásként nem végez vizsgálatot;”
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 8. Az Éltv. Mellékletének 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. ökológiai termelés: az Öko EK rendelet 3. cikkének a) 1. pontjában meghatározott fogalom szerinti tevékenység;”

 9. Az Éltv. Mellékletének 67. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. új élelmiszer: az  új élelmiszerekről, az  1169/2011/EU európai parlament és tanácsi rendelet módosításáról, 
valamint a  258/97/EK európai parlament és tanácsi rendelet és az  1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, az  Európai Parlament és Tanács 2015. november 25-i 2015/2283 rendelet 3.  cikkének 
(2) bekezdésének a) pontjában meghatározott fogalom;”

2018. évi CXII. törvény
filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

1. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

1. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„2. filmalkotás: a  szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerinti filmalkotás, ideértve 
a  számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, ide 
nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a vita- és a beszélgetőműsort 
(talk-show), a  játék- és vetélkedőműsort, a  tehetségkutató műsort, valamint a  gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet;”

 (2) Az Mktv. 2. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„15. filmterjesztés: a  filmalkotás nyilvános előadása, nyilvánossághoz közvetítése, továbbá a  filmalkotás eredeti 
példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele, különösen
a) forgalomba hozatallal, vagy az arra történő felkínálással,
b) moziüzemeltetéssel, vagy
c) filmalkotás bármely adathordozón történő kiadásával, értékesítésével, bérbeadásával, haszonkölcsönbe adásával;”

 (3) Az Mktv. 2. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„28. kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotás: a  játékfilm, a  kisjátékfilm, a  kísérleti film, 
a  dokumentumfilm, a  tudományos ismeretterjesztő film, az  animációs film, a  rövidfilm, a  tv-film és a  tv-sorozat, 
a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel;”

 (4) Az Mktv. 2. §-a a következő 33. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„33. műpéldány: a  filmalkotást vagy egyéb szerzői jogi védelem alatt álló művet, annak azonosítására alkalmas 
formában tartósan rögzítő hordozó.”

2. § (1) Az Mktv. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nemzeti filmvagyont – ide nem értve a  médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) szerint a  közszolgálati médiavagyonba tartozó műveket, és e  művekhez 
kapcsolódó felhasználási és egyéb jogokat –
a) az államot valamely, Szjt. szerinti filmalkotásra vonatkozóan
aa) a szerzői jogról szóló 1884. évi XVI. törvénycikk 3. §-a alapján megillető vagyoni jogok,
ab) a szerzői jogról szóló 1921. évi LIV. törvénycikk 3. §-a és 74. §-a alapján megillető vagyoni jogok,
ac) a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése alapján megillető vagyoni jogok,

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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ad) az Szjt. 64. §-a és 66. § (1) bekezdése alapján megillető felhasználási jogok,
ae) az Szjt. 82. §-a alapján, mint szomszédos jogi jogosultat megillető jogok összessége,
b) az  a)  pont szerinti jogok által érintett filmalkotások műpéldányainak, a  filmalkotások hanganyagainak, 
továbbá a  filmalkotások előállítása, illetőleg magyarországi terjesztése céljából megalkotott egyéb szerzői művek 
műpéldányainak az államot megillető tulajdonjoga, és az ilyen szerzői műveknek az államot megillető felhasználási 
jogai
alkotják.”

 (2) Az Mktv. 5/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  nemzeti filmvagyonra vonatkozóan a  magyar állam javára a  tulajdonjog, illetve a  felhasználási jog 
megszerzését eredményező megállapodást harmadik személlyel a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNF) a tulajdonosi joggyakorló előzetes egyetértése nélkül 
jogosult megkötni.”

3. §  Az Mktv. 5/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MNF a Magyar Nemzeti Filmarchívum működtetése keretében gondozza a részére jogszabály alapján vagy 
más módon átadott filmalkotásokat és e  törvény szerint filmalkotásnak nem minősülő, más szerzői műveket, 
valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat.”

4. §  Az Mktv. 5/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztését az  MNF végzi, figyelembe véve a  terjesztésre 
vonatkozó piaci lehetőségeket, a  terjesztésre kerülő alkotások sokszínűségéhez fűződő érdeket, a  rendelkezésére 
álló példányok minőségét és a terjesztésre vonatkozó minőségi előírásokat. Az MNF gyakorolja továbbá a nemzeti 
filmvagyon részét képező egyéb szerzői művek 5/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti felhasználási jogait. Az  MNF 
korlátlan területi és időbeli felhasználásról szóló, valamint a nemzeti filmvagyon egészére vonatkozó felhasználási 
megállapodást nem köthet.
(3) A szerzői vagy szomszédos jogi védelem alatt nem álló filmalkotások és más szerzői művek terjesztéséről az MNF 
e művek vagyonkezelőjével megállapodást köthet.”

5. §  Az Mktv. 5/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások és egyéb szerzői művek felhasználásából az  MNF-hez befolyt 
bevételekből a  (2)  bekezdés szerinti jogdíjak megfizetése után fennmaradó összeget az  MNF az  e  Fejezet szerinti 
célokra fordítja.
(2) A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások és egyéb szerzői művek felhasználásával kapcsolatban felmerült, 
a  szerzői és a  szomszédos jogi jogosultakat megillető jogdíjakat – kivéve az  5/E.  § szerinti felhasználás esetét – 
az MNF fizeti meg.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdést az  MNF és a  más szerzői művek vagyonkezelője közötti terjesztési megállapodás 
megkötésekor is alkalmazni kell.”

6. §  Az Mktv. 5/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) az  Mttv. szerinti feladatai 
ellátása érdekében a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotásokat és egyéb mozgóképes műveket, valamint azok 
részleteit felhasználhatja, illetve az Mttv. szerinti feladatai ellátása körében a közszolgálati médiaszolgáltató részére 
felhasználásra átengedheti. A felhasználás átengedésének joga harmadik személyre nem terjedhet ki.
(2) Az  MNF az  5/C.  § szerinti feladatai ellátása érdekében felhasználhatja az  Mttv. 100.  §-a alapján az  MTVA 
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, a  közszolgálati médiavagyonba tartozó szerzői műveket és azok részleteit, 
valamint azon egyéb szellemi alkotásokat, amelyek nem tartoznak a  közszolgálati médiavagyonba, de amelyekre 
nézve az MTVA felhasználási joggal rendelkezik.
(3) Az  MTVA és az  MNF az  (1) és (2)  bekezdés szerinti felhasználásokra vonatkozó igényt a  másik fél által kért 
határidőben és módon teljesíti, kivéve, ha a  teljesítés lehetetlen vagy jogszabály alapján kizárt, illetve szerzői jogi 
akadályba ütközik.
(4) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti felhasználásokról és a  felhasználások átengedésének feltételeiről, valamint 
a  felhasználásokért járó díjazásról az  MNF és az  MTVA a  (3) és (5)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével 
a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) előzetes jóváhagyásával 
megállapodást köt.
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(5) A  (4)  bekezdés szerinti díj mértékének kiszámítása során csak azokat a  költségeket lehet figyelembe venni, 
amelyek a  nemzeti filmvagyonba tartozó teljes filmalkotások és más audiovizuális művek, ezek részletei, illetve 
a  közszolgálati médiavagyonba tartozó művek és egyéb, MTVA által kezelt szellemi alkotások felhasználásával 
összefüggően merültek fel. A  felhasználással kapcsolatosan felmerült szerzői és szomszédos jogdíjak megfizetését 
a felhasználó teljesíti.”

7. § (1) Az Mktv. 9/B. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNF feladatai különösen:)
„j) a  31/B.  § (2c)  bekezdése szerinti forrás felhasználásával a  mozgóképszakmai képzés támogatása, támogatási 
rendszerének működtetése, képzések szervezése és a mozgóképes szakmák népszerűsítése,”

 (2) Az Mktv. 9/B. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Az MNF feladatai különösen:)
„l) mozgóképszakmai rendezvények szervezése.”

8. § (1) Az Mktv. II. fejezet 3. alcím címe helyébe a következő 3. alcímcím lép:
„3. A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
vagyonkezelői jogviszonyával kapcsolatos különös szabályok”

 (2) Az Mktv. II. fejezet 3. alcíme a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § (1) Az MNF által az e törvény alapján végzett, a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység – ideértve 
a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül. Az MNF az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül.
(2) Az  MNF által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy 
beszerzésével összefüggésben a  tulajdonosi joggyakorlónak és az  MNF-nek a  vagyonkezelői jogviszonnyal 
kapcsolatosan egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az  állami vagyon növekedésével 
kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az  MNF – a  tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás 
nélkül – a  tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, az  állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.
(3) Az MNF-et megilletik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosi 
jogok és terhelik a  tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az  állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében 
az  építési tevékenység megvalósítása céljából az  MNF által kezdeményezett hatósági eljárásokban a  tulajdonosi 
joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
(4) Az  MNF a  vagyonkezelésében lévő vagyonelemeken értékmegőrző és értéknövelő fejlesztéseket és 
beruházásokat végez, továbbá ellátja a  vagyonelemekkel kapcsolatos egyéb közfeladatokat. Az  MNF a  törvény 
erejénél fogva jogosult a  bontással járó munkálatok elvégzésére, valamint a  saját selejtezési szabályzata alapján 
történő selejtezésre, azzal, hogy az  MNF köteles a  bontásból és a  vagyonkezelésében lévő vagyonelemek 
selejtezéséből származó hulladékok megsemmisítésére, valamint hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezésére, 
illetve jogosult a  hulladéknak nem minősülő vissznyereményi anyagok értékesítésére megbízási szerződést kötni 
a  tulajdonosi joggyakorlóval. A  vissznyereményi anyagok értékesítéséből származó bevétel az  MNF-et illeti meg 
azzal, hogy az MNF köteles az értékesítésből származó bevételt a vagyonkezelésében lévő vagyonelemek értékének 
megőrzésére, gyarapítására vagy a vagyon cél szerinti fenntartására fordítani.
(5) Az MNF a nemzeti filmvagyonba tartozó műpéldányokkal kapcsolatos közfeladat ellátása során a  (4) bekezdés 
megfelelő alkalmazásával jogosult selejtezésre.”

 (3) Az Mktv. II. fejezet 3. alcíme a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § Az 5/A.  § (3)  bekezdés alapján az  állam javára megszerzett tulajdon- és felhasználási jog (a továbbiakban 
együtt: jogszerzés) tekintetében az  állam javára történt szerzéssel egy időben e  törvény erejénél fogva, 
vagyonkezelési szerződés megkötése nélkül, az  MNF-et ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, azzal, hogy ezen 
vagyon (ideértve a vagyoni értékű jogokat is) nyilvántartásáról gondoskodni köteles és a tulajdonosi joggyakorlót 
a  jogszerzésről a  jogszerzés évét követő május 31. napjáig köteles értesíteni a  tulajdonosi joggyakorló által elvárt 
formában és adattartalommal.”

9. §  Az Mktv. 13. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Azonos elszámolható költségek vonatkozásában az  e  törvény szerinti és más állami támogatás együttes 
összege jelenértéken nem haladhatja meg az (1)–(4) bekezdésekben meghatározott mértéket.”
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10. §  Az Mktv. 17. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az „art” besorolású filmalkotások forgalmazásának támogatására csak abban az esetben nyújtható be érvényes 
pályázat, ha a  filmalkotás „art” besorolás tárgyában hozott határozat véglegessé válásának időpontja megelőzi 
a filmalkotás magyarországi forgalmazásának a kezdő napját.”

11. § (1) Az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal hatósági hatáskörében az alábbi feladatokat látja el:)
„c) az  e  törvény szerinti támogatást igénylő mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről, 
a  moziüzemeltetési tevékenységet folytató természetes, illetve jogi személyekről, a  forgalmazói tevékenységet 
folytató természetes, illetve jogi személyekről, a  támogatásra jogosult, és a  támogatásban nem részesülő 
filmalkotásokról, a  terjesztésre kerülő, valamint az „art” besorolású filmalkotásokról, továbbá az „art” mozikról és 
mozitermekről e  törvényben, illetve az  Elnök rendeletében meghatározott módon a  Hivatal hatósági ellenőrzése 
tevékenysége céljából, közhiteles hatósági nyilvántartást vezet,”

 (2) Az Mktv. 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Hivatal az  (1)  bekezdése c)  pontja szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat a  nyilvántartásra vonatkozó 
tevékenység befejezéséig kezeli.”

12. §  Az Mktv. 19/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  a  természetes személy, aki e  törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végez, az  e  tevékenységgel 
összefüggő, a Hatóság hatáskörébe tartozó eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra köteles.
(2) Az elektronikus kapcsolattartás során az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló törvény előírásait e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Elektronikus kapcsolattartás esetén az  ügyfél a  beadványait kizárólag a  Hatóság elektronikus űrlapkitöltést 
és -benyújtást támogató információs rendszerén keresztül nyújthatja be az  Elnök elektronikus kapcsolattartásra 
vonatkozó rendeletének szabályai szerint, elektronikus űrlapon vagy elektronikus űrlap mellékleteként csatolva. 
A Hatóság a beadványt fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és elektronikus időbélyegzővel látja el.
(4) Ha a  természetes személy ügyfél a  kérelmét nem az  e  célra rendszeresített nyomtatványon – elektronikus 
kapcsolattartás esetén elektronikus űrlapon – nyújtja be, a  Hatóság nyolc napon belül – megfelelő határidő 
megjelölése és a  mulasztás jogkövetkezményeire történő felhívás mellett – felhívja a  kérelem elektronikus úton 
és megfelelő űrlapon történő benyújtására. E  felhívás nem teljesítése esetén a  Hatóság a  kérelmet visszautasítja, 
kivéve, ha
a) a  nyomtatvány vagy az  űrlap kitölthető és letölthető változatát a  hiánypótlás teljesítésére meghatározott 
határidőn belül a Hatóság nem tette közzé, vagy
b) az  ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az  azt elősegítő szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem volt 
elérhető.”

13. §  Az Mktv. 19/I. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  Hatóság olyan körülményt észlel, amely alapján valamely esetben felmerül az  e  törvény hatálya alá 
tartozó támogatás felhasználásával kapcsolatos olyan jogszabálysértés gyanúja, amely a  központi költségvetés 
megkárosításához vezethet, a Hatóság megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatási szervet, 
vagy bejelentést, vagy feljelentést tesz. A  megkeresés vagy bejelentés, illetve feljelentés alapján indult eljárás 
jogerős vagy végleges befejezéséig a  Hatóság az  érintett támogatott tekintetében folyamatban lévő eljárásokat 
felfüggeszti.”

14. §  Az Mktv. 19/N. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  (3) és (4)  bekezdésben meghatározott adatok a  regisztráció megkezdésekor nem állnak teljeskörűen 
rendelkezésre, azokban változás következett be, a  filmforgalmazónak a  hiányzó, illetve megváltozott adat 
tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a  filmalkotás bemutatását megelőző tizenöt nappal 
a  regisztrációt ki kell egészítenie, vagy amennyiben szükséges, a  korábbi adatokat módosítania kell. A  filmalkotás 
a (3) bekezdésben foglalt adatok hiánytalan megadását követően kap statisztikai azonosítót. A filmalkotás hazai és 
eredeti forgalmazója, eredeti címe és gyártási éve nem módosítható.”
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15. §  Az Mktv. 21/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha az (1) bekezdésben meghatározott adatok a kérelem benyújtásakor a filmterjesztőn, illetve az érdekkörén 
kívül álló okból nem állnak rendelkezésre, a filmterjesztő az adatok rendelkezésére állását követően haladéktalanul 
– de legkésőbb a  filmalkotás magyarországi bemutatóját követő 90 napon belül – köteles azokat a  Hivatalnak 
megküldeni. A filmterjesztő a kérelem benyújtásakor igazolja, hogy a hiányzó adatok a rajta, illetve az érdekkörén 
kívül álló okból nem állnak a rendelkezésére.”

16. §  Az Mktv. 25/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  moziüzemeltető az  általa üzemeltetett „art” mozik, illetve mozitermek szerinti bontásban minden naptári 
negyedévet követő hó 20. napjáig köteles a Hivatalnak, a Hivatal által meghatározott módon adatot szolgáltatni
a) az ott vetített filmalkotás címéről,
b) a vetítés időpontjáról és helyszínéről,
c) a nézőszámról,
d) az árbevételről,
e) a 25. § (1) bekezdés szerinti „art” minősítéséről,
f ) a 26/B. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban foglalt besorolási kategóriájáról,
g) arról, hogy a filmalkotás
ga) a nemzeti filmvagyonba tartozik-e,
gb) a  moziban megrendezésre kerülő, nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmnap, 
filmhét vagy filmfesztivál programjába tartozik-e,
gc) az MNF-től kölcsönzöttnek minősül-e, vagy
gd) nemzetközileg elismert, a  mozgóképszakmai hatóság által közzétett jegyzékben meghatározott nemzetközi 
filmfesztivál verseny- vagy versenyen kívüli valamely programjában szerepel-e, továbbá
h) a  nemzeti filmvagyonba tartozó, a  moziban megrendezésre kerülő, nemzetközi egyezmény vagy szakmai 
szervezet által szervezett filmnap, filmhét vagy filmfesztivál programjába tartozó, az  MNF-től kölcsönzött, vagy 
nemzetközileg elismert, a  mozgóképszakmai hatóság által közzétett jegyzékben meghatározott nemzetközi 
filmfesztivál verseny- vagy versenyen kívüli valamely programjában szereplő filmalkotással kapcsolatos egyéb 
jellemzőkről.”

17. §  Az Mktv. 26/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kérelemnek tartalmaznia kell a  filmalkotás „art” minősítésére vonatkozó, részletes indokolást tartalmazó 
javaslatot. Azon filmalkotások esetében, amelyek nemzetközileg elismert filmfesztiválon díjat nyertek, 
a kérelmezőnek meg kell jelölnie a filmfesztivált és a kategóriát, amelyben a filmalkotás díjat nyert.”

18. §  Az Mktv. 31/B. § (2a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt megelőzően a  filmelőállító, illetve a  filmgyártó vállalkozás bejelenti 
a  gyártási időszak (előkészítés) kezdetének napját legkésőbb annak kezdő napjáig, valamint a  forgatás (ideértve 
az  előforgatást is) megkezdésének időpontját azt megelőzően legalább 30 nappal. A  forgatás első napját legalább 30 
nappal megelőzően – ha a gyártási folyamatból csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka megkezdését 
legalább 30 nappal megelőzően – a kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani:]
„g) a  filmelőállító vagy a  filmgyártó vállalkozás bejelentését a  filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi 
illetőségű előadóművész és nem előadóművész magánszemély stábtag nevére, állampolgárságára, születési 
helyére és idejére, anyja nevére, külföldi lakóhelyére, valamint arra vonatkozóan, hogy előadóművészként vagy nem 
előadóművészként működik közre a film gyártása során.”

19. § (1) Az Mktv. 31/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Csak az a költség ismerhető el közvetlen filmgyártási költségként, amelynek teljesítését igazoló okirat a Hatóság 
támogatásra jogosultságot megállapító határozatában meghatározott gyártási időszakon belül, illetve az  abban 
rögzített befejezési időpontot követő három hónapon belül keletkezik.”

 (2) Az Mktv. 31/E. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  produceri díjak (ideértve a  line, társ, executive producert, valamint az  egyéb produceri tevékenységeket 
is) elszámolt összege nem haladhatja meg összesen az  adott filmalkotás munkaszámos főkönyvi kivonat 5. és 
8. számlaosztálya összegének 4%-át. A  korlátozás nem vonatkozik azokra a  produceri díjakra, amelyek a  31/F.  § 
(2) bekezdése alapján kerülnek elszámolásra.”



35456 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 

 (3) Az Mktv. 31/E. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  közvetlen filmgyártási költségek között a  befejezési garancia elszámolt összege nem haladhatja meg 
a közvetlen filmgyártási költségek 5%-át, de legfeljebb 100 millió forintot. Az Elnök rendeletében meghatározhatja 
azon eseteket, amikor a befejezési garancia elszámolt összege ezt a mértéket meghaladhatja.
(12) Amennyiben a filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi előadóművészek és stábtagok javadalmazása 
nem közvetlen magyar filmgyártási költségként kerül elszámolásra és a magánszemély vagy a képviseletében eljáró 
jogi személy javadalmazása meghaladja a hárommillió forintot, a magánszemélyt vagy a képviseletében eljáró jogi 
személyt megillető javadalmazás hárommillió forint feletti részének 50%-a számolható el közvetlen filmgyártási 
költségként.”

20. § (1) Az Mktv. 31/F. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés ba)  alpontja szerinti, magánszemély javára teljesített olyan javadalmazások esetén, amelyek 
az  Szja tv., vagy az  egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti adó-, vagy közteher-
kötelezettség alá eső filmgyártási és filmgyártás-előkészítési költség vagy ráfordítás formájában merülnek 
fel, magánszemélyenként hárommillió forintig a  javadalmazás 100%-a számolható el közvetlen magyar 
filmgyártási költségként; ennél nagyobb összegű javadalmazás esetén közvetlen magyar filmgyártási költségként 
a javadalmazás hárommillió forint feletti részének 50%-a számolható el.”

 (2) Az Mktv. 31/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1) és (1a)  bekezdésben meghatározottakon túl közvetlen magyar filmgyártási költségként számolható 
el a  filmgyártásban közvetlenül közreműködő, a  31/B.  § (2a)  bekezdés g)  pontja szerint bejelentett külföldi 
előadóművészek és stábtagok javadalmazása költségének 100%-a magánszemélyenként hárommillió forintig, 
valamint ennél nagyobb összegű javadalmazás esetén a  magánszemélyenként hárommillió forintot meghaladó 
rész 50%-a, akkor is, ha a javadalmazás költsége nem a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás könyveiben merül 
fel. A  közvetlen magyar filmgyártási költségként történő elszámolás feltétele, hogy az  így keletkezett jövedelmet 
az  Szja tv. alapján Magyarországon adókötelezettség terheli, és a  javadalmazás teljes összegéből megállapított 
jövedelmet terhelő adót (adóelőleget) a kifizető a kifizetéskor a jogszabályoknak megfelelően levonta és az állami 
adóhatóságnak befizette, vagy kifizető hiányában a magánszemély a javadalmazás teljes összegéből megállapított 
jövedelmét terhelő adót (adóelőleget) az állami adóhatóságnak befizette. Az adó megfizetését a filmelőállító vagy 
filmgyártó vállalkozás köteles hitelt érdemlően igazolni.”

 (3) Az Mktv. 31/F. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  filmelőállító vagy a  filmgyártó vállalkozás által saját nevében harmadik személlyel kötött szerződés alapján 
a  harmadik személy által saját nevében külföldről vásárolt és a  filmelőállító vagy a  filmgyártó vállalkozás felé 
részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített szolgáltatás értéke olyan közvetlen filmgyártási 
költségnek minősül, amely a 12. § (10) bekezdése alkalmazásában nem számolható el közvetlen magyar filmgyártási 
költségként.”

21. §  Az Mktv. a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET
FIATAL MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSA FILMIPARI TEVÉKENYSÉG SORÁN
35/A.  § (1) Fiatal munkavállalók filmipari tevékenység során történő foglalkoztatására, a  munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit e  fejezetben 
megjelölt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) E fejezet alkalmazásában filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilm is.
(3) A  tizenhatodik életévét be nem töltött személy filmipari tevékenység során történő foglalkoztatásának 
engedélyezésekor a  gyámhatóság vizsgálni köteles a  filmalkotás tartalmát, jellegét és a  fiatal munkavállalóra 
gyakorolt lehetséges hatásait. A  kérelmet nem lehet kizárólag azon az  alapon érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, 
hogy a foglalkoztatni kívánt fiatal munkavállaló életkora nem egyeztethető össze a készülő filmalkotás 21. § szerinti 
korhatár besorolásával.
35/B.  § (1) Ha a  filmfelvétel objektív körülményekre tekintettel más időpontban nem rögzíthető, filmipari 
tevékenysége során a  fiatal munkavállaló számára éjszakai munka – az  Mt. 114.  § (1)  bekezdésétől eltérően – 
az alábbiak szerint rendelhető el:



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 35457

a) tizenhatodik életévét be nem töltött fiatal munkavállaló számára éjszakai munka legfeljebb 23:00 óráig 
rendelhető el, és csak akkor, ha
aa) hét egymást követő napon belül legfeljebb két napon kerül sor az éjszakai munkavégzésre, és
ab) a gyámhatóság úgy ítéli meg, hogy a fiatal egészségét, fejlődését az éjszakai munkavégzés nem veszélyezteti;
b) tizenhatodik életévét betöltött fiatal munkavállaló számára éjszakai munka legfeljebb 24:00 óráig rendelhető el, 
és csak akkor, ha hét egymást követő napon belül legfeljebb három napon kerül sor az éjszakai munkavégzésre.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkavállalók számára az éjszakai munkát követő napon legalább tizenhat 
óra tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani. A fiatal munkavállalók felügyeletét a foglalkoztatás alatt az egészséges 
és biztonságos munkafeltételek megtartása érdekében folyamatosan biztosítani kell. Nappali rendszerű képzés 
keretében tanulmányokat folytató fiatal munkavállaló kizárólag a  tanítás nélküli pihenőnapokat, munkaszüneti 
napokat, tanítás nélküli munkanapokat megelőző napokon, illetve iskolai szünet időtartama alatt végezhet éjszakai 
munkát.”

22. §  Az Mktv. 37. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a kulturális értéket műfaja alapján létre nem 
hozó filmalkotást.”

23. §  Az Mktv. V. Fejezet 1. Címe a következő 36/N. §-sal egészül ki:
„36/N.  § E törvénynek a  filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló 2018. évi CXII. törvénnyel megállapított 5/A. § (3) bekezdését és 11. §-át a nemzeti filmvagyon 2019. január 1. 
napját követően vagyonkezelésbe kerülő vagyonelemeire kell alkalmazni.”

24. §  Az Mktv. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez  a  törvény az  Unió polgárainak és családtagjaiknak a  tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az  1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a  64/221/EGK, a  68/360/
EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének, 
valamint a  fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 1999. június 22-i 94/33/EK tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.”

25. §  Az Mktv. 38/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38/B. § E törvény
a) III. Fejezete az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése,
b) 11. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1)–(2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.”

26. §  Az Mktv.
a) 5/B.  § (1)  bekezdésében az  „a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: MNF)” szövegrész helyébe az „az MNF” szöveg,
b) 19/G. § (3) bekezdésében a „(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben” szöveg,
c) 26/A. § (1) bekezdésében a „30 nappal” szövegrész helyébe a „45 nappal” szöveg,
d) 31/B. § (2a) bekezdés f ) pontjában a „vonatkozik” szövegrész helyébe a „vonatkozik, és” szöveg,
e) 31/D. § (4) és (6) bekezdésében a „jogdíj” szövegrész helyébe a „jogdíj, befejezési garancia” szöveg,
f ) 35.  § (7)  bekezdésében a „10 000 forint” szövegrész helyébe a „12 000 forint”, az „50 000 forint” szövegrész 

helyébe az „55 000 forint” szöveg
lép.

27. §  Hatályát veszti az Mktv.
a) 31/B. § (2) bekezdés d) pontja,
b) 31/B. § (2a) bekezdés e) pontjában az „és” szövegrész.
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2. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

28. § (1) A  műsorterjesztés és a  digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 38.  §-át 
követő alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A digitális műsorszóró hálózat, műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságának elnyerésére vonatkozó 
pályázati eljárás”

 (2) A Dtv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság pályázat 
útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra (e § alkalmazásában a  továbbiakban: pályázati eljárás) az Eht.-t 
és a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályt 
kell a 39–43/A. §-ban foglalt eltéréssel, kiegészítésekkel megfelelően alkalmazni.
(2) A  pályázati eljárás során a  frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat 
szabályairól szóló külön jogszabályban szereplő pályázati bizottságot nem kell létrehozni, az eljárás során pályázati 
bizottság nem működik közre.
(3) A pályázati eljárás ügyintézési határideje százhúsz nap. Az ügyintézési határidő a pályázatra történő jelentkezési 
határidő lejártának napján kezdődik.
(4) Alakilag érvénytelen pályázat esetén az  Elnök a  jelentkező pályázati nyilvántartásba vételét végzéssel 
megtagadja. A nyilvántartásba vételt megtagadó végzés megszünteti az eljárásban a jelentkező ügyféli minőségét. 
A  pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzés – jogszabálysértésre hivatkozással – a  végzés közlésétől 
számított nyolc napon belül közigazgatási perben támadható. A  bíróság az  ügyben, szükség esetén a  felek 
meghallgatása alapján, tizenöt napon belül dönt. A bíróság határozata ellen perorvoslatnak helye nincs. Keresetlevél 
benyújtása esetén az  Elnök a  pályázati eljárást – a  bíróság jogerős döntéséig – felfüggeszti. Az  Elnök eljárást 
felfüggesztő végzésével szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs.
(5) Az  Elnök pályázat eredménytelenségét, vagy eredményesség esetén a  pályázat nyertesét vagy nyerteseit 
megállapító határozata a  határozat közlésétől számított tizenöt napon belül jogszabálysértésre hivatkozással 
támadható meg közigazgatási perben. A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő beérkezésétől 
számított hatvan napon belül bírálja el és a  kihirdetés napjáig írásba foglalja. A  bíróság döntésével szemben 
perújításnak nincs helye.
(6) A bíróság (5) bekezdés szerinti határozata elleni fellebbezés a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül 
terjeszthető elő azzal, hogy a fellebbezés benyújtására meghatározott határidőn belül a fellebbezésnek az elsőfokú 
bírósághoz meg kell érkeznie. E határidő jogvesztő, melynek elmulasztása miatt igazolási kérelem előterjesztésének 
nincs helye. A bíróság a  fellebbezést hatvan napon belül bírálja el és határozatát e határidőn belül írásba foglalja. 
E határozattal szemben rendkívüli perorvoslatnak (felülvizsgálatnak, perújításnak) helye nincs.
(7) A bíróság az Elnök határozatát nem változtathatja meg.
(8) A pályázati ajánlat a pályázati eljárás lezárásáig az Eht. 33. § (2) bekezdése szerinti, törvény által védett titoknak 
minősül. A pályázati ajánlatot az Elnök az ügy iratai között elkülönítve, zártan kezeli. A pályázati ajánlatban szereplő 
adatokról az Elnök a 40. § szerinti hatósági szerződés megkötéséig harmadik személynek nem adhat tájékoztatást. 
A  pályázati eljárás lezárásáig a  pályázó más pályázó pályázati ajánlatába, valamint harmadik személy a  pályázati 
ajánlatba és az eljárás irataiba nem tekinthet be, azok nem ismerhetők meg.
(9) A  pályázati eljárás lezárását követően a  pályázó más pályázó pályázati ajánlatába, valamint harmadik személy 
a  pályázati ajánlatba és az  eljárás irataiba akkor tekinthet be, ha igazolja, hogy az  irat vagy adat megismerése 
törvényen alapuló joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége 
teljesítéséhez szükséges.
(10) A  (9)  bekezdés szerinti iratbetekintés, adatmegismerés iránti kérelmet az  Elnök hatósági eljárásban, 
az iratbetekintés szabályai szerint bírálja el.
(11) A pályázati eljárást lezáró döntés, valamint a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés a személyes adatok, 
a törvény által védett titok és a védett adatok kivételével bárki számára megismerhetők.”

 (3) A Dtv. a következő 40. §-sal egészül ki:
„40.  § (1) Az  Elnök a  nyertessé nyilvánított pályázó pályázati ajánlatával és a  pályázati kiírási dokumentációval 
összhangban a nyertessé nyilvánított pályázóval hatósági szerződést köt.
(2) A  nyertes pályázó a  hatósági szerződés megkötése iránti eljárást az  Elnök pályázat nyertesét vagy nyerteseit 
megállapító határozata közlését követő harminc napos jogvesztő határidőn belül kezdeményezheti. E  határidő 
elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.
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(3) A  hatósági eljárást okafogyottnak kell tekinteni, ha az  (1)  bekezdés szerinti hatósági eljárásban a  pályázat 
nyertese nem vesz részt vagy a hatósági szerződés megkötését akadályozza és az (1) bekezdésben meghatározott 
ügyintézési határidőn belül a  hatósági szerződés nem köthető meg. Ebben az  esetben az  Elnök az  eljárás 
megindításától számított negyvenötödik napon az  eljárást megszünteti. Az  eljárásban igazolási kérelemnek nincs 
helye.
(4) Amennyiben a  39.  § (5)  bekezdése szerint a  bíróság eljárását kezdeményezték, a  hatósági szerződés a  bíróság 
jogerős döntéséig nem köthető meg. A  közigazgatási per időtartama a  (2)  bekezdés szerinti hatósági eljárás 
kezdeményezésére nyitva álló határidőbe nem számít bele.
(5) Amennyiben a  hatósági szerződésben meghatározott időpontig a  műsorszóró hálózat vagy adó üzemeltetése 
megkezdésére, illetve a hálózaton vagy adón nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására – a nyertes pályázó 
érdekkörében felmerült ok miatt – nem kerül sor, az  Elnök jogosult a  hatósági szerződésben meghatározott 
jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenően a hatósági szerződést azonnali hatállyal felmondani.”

 (4) A Dtv. 40. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  Elnök legalább ötvenezer forint, legfeljebb ötszázmillió forint mértékű bírságot szabhat ki, amennyiben 
a  nyertes pályázó a  pályázati ajánlatát visszavonja, vagy a  hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást 
a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kezdeményezi, illetve amennyiben a  nyertes pályázó 
a hatósági szerződést nem köti meg.
(7) Az  Elnök a  bírság kiszabása mellett a  pályázati ajánlat visszavonásából, a  hatósági szerződés megkötésének 
akadályozásából származó valamennyi költség viselésére, megfizetésére is kötelezheti a nyertes pályázót.”

 (5) A Dtv. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Elnök ellenőrzi a  40.  § alapján megkötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Amennyiben 
az ellenőrzés eredményeként megállapítja a hatósági szerződésben foglaltak ügyfél általi megsértését, az ellenőrzés 
során feltárt tények, a  szerződésszegés súlya, a  hatékony jogérvényesítés, a  szerződéssel érintett társadalmi, 
gazdasági és jogviszonyok, valamint a  vonatkozó műsorterjesztési alkotmányos alapelvek és célok, továbbá 
a szerződés alapját képező közérdek hatékony érvényesülése szempontjából mérlegeli, hogy a döntés megsértése 
tárgyában az  Ákr. szerinti végrehajtási eljárást vagy az  Eht. szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében 
hatósági eljárást indít.
(2) A  hatósági ellenőrzés eredményeként – az  ügyfél szerződésszegése tárgyában – indított hatósági eljárásban 
az Elnök az Eht.-ben, valamint a hatósági szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
(3) Súlyos vagy ismételt ügyfél általi szerződésszegés esetében az  Elnök jogosult – a  hatósági szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában – a hatósági szerződést azonnali hatállyal felmondani.
(4) A  hatósági szerződés módosítása vonatkozásában a  bíróság előtt indított per nem befolyásolja a  hatósági 
szerződés végrehajtását, érvényesítését, illetve nem rendelkezik halasztó hatállyal a  hatósági szerződés 
végrehajtása, érvényesítése tekintetében.”

29. §  A Dtv. 43/A. § (3) bekezdésében
a) az „a frekvenciahasználati” szövegrész helyébe az „az Eht.-t és a frekvenciahasználati” szöveg,
b) az „a 43/A–43/K. §-ban” szövegrész helyébe az „a 39–43/A. §-ban” szöveg
lép.

30. §  Hatályát veszti a Dtv.
a) 42. §-a,
b) 43. § (4) és (6) bekezdése,
c) 43. §-át követő alcím címe,
d) 43/A. § (5)–(6) bekezdése,
e) 43/B-43/L. §-a,
f ) 44. § (4)–(5) bekezdése,
g) 44/A. §-a és az azt megelőző „Adatkezelés a vevőeszköz-támogatás érdekében” alcím címe,
h) 48. §-a.
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3. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
módosításáról

31. §  A médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 
137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  filmalkotásnak nem minősülő közszolgálati célú műsorszámok és a  közösségi médiaszolgáltatások 
támogatását nyilvános pályázat útján kell biztosítani.”

32. §  Az Mttv. a 137/E. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Filmkollégium
137/F.  § (1) A  Televíziós Film Mecenatúra (a továbbiakban: Mecenatúra) olyan elkülönített pénzalap, amelynek 
feladata a  médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt, a  83.  § (1)  bekezdés b)–l)  pontjában foglalt valamely 
közszolgálati cél megvalósulását szolgáló filmalkotások és filmsorozatok támogatása.
(2) A Mecenatúra bevételei különösen:
a) belföldi vagy külföldi természetes személyek és jogi személyek által teljesített önkéntes befizetések, adományok,
b) központi költségvetési támogatások,
c) a Mecenatúra tárgyévet megelőző évi, visszahagyott költségvetési maradványa,
d) az Alap Médiatanács által jóváhagyott, célzott pénzeszközátadása, valamint
e) egyéb bevételek.
(3) A Mecenatúra jogi személy, kezelője a Televíziós Filmkollégium.
(4) A  Mecenatúra a  Kincstárban fizetési számlát vezet, amely mellett szabadon vezethet hitelintézetnél is fizetési 
számlát.
(5) A Mecenatúra támogatáspolitikáját, üzleti tervét és éves beszámolóját a Televíziós Filmkollégium határozza meg, 
és a Médiatanács hagyja jóvá. A Médiatanács a jóváhagyást csak jogszabálysértésre hivatkozással tagadhatja meg.
(6) Az Alap a Médiatanács jóváhagyásával célzottan pénzeszközt adhat át a Mecenatúrának.
(7) A Mecenatúra képviseletére a Televíziós Filmkollégium elnöke jogosult.
(8) A  Mecenatúra tevékenységének teljes körű szervezeti és szakmai ellenőrzését háromtagú Felügyelő Bizottság 
látja el.
(9) A Mecenatúra Felügyelő Bizottságának elnökét a Médiatanács elnöke, tagjait a Kormány rendeletében megjelölt 
miniszterek delegálják és hívják vissza. Tiszteletdíjukat – a  Mecenatúra költségvetésének terhére – a  Médiatanács 
elnöke állapítja meg.
(10) Nem lehet a Mecenatúra Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja,
a) aki a Televíziós Filmkollégium elnöke vagy tagja,
b) akinek a  Televíziós Filmkollégium elnöke vagy tagja a  Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója (a 
továbbiakban: közeli hozzátartozó),
c) akinek közeli hozzátartozója a Mecenatúra Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja.
(11) A  Mecenatúra Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai megbízatása megszűnik a  137/H.  § (2)  bekezdésben 
foglalt esetekben.
(12) A  137/H.  § (1)  bekezdésben foglalt valamely felmentési ok fennállása esetén a  Mecenatúra Felügyelő 
Bizottságának elnökét a Médiatanács elnöke, tagját az őt delegáló miniszter felmenti.
(13) A  Mecenatúra költségvetését – a  134.  § (2)  bekezdése szerinti egységes költségvetés mellékleteként – 
az Országgyűlés hagyja jóvá.
(14) A Mecenatúra kezelésének részletes szabályait a Televíziós Filmkollégium határozza meg.
(15) A  Mecenatúra személyes illetékmentességre jogosult, és nem alanya a  társasági adónak, valamint a  helyi 
adónak.
137/G. § (1) A filmalkotások és filmsorozatok támogatását a Televíziós Filmkollégium nyilvános pályázat útján végzi.
(2) A  pályáztatás átláthatósága, követhetősége, diszkrimináció-mentessége és garanciális kiszámíthatósága 
érdekében a Televíziós Filmkollégium meghatározza az Általános Pályázati Feltételeket, amelyet előzetes jóváhagyás 
céljából megküld a  Médiatanácsnak. A  Médiatanács csak jogszabálysértésre hivatkozással tagadhatja meg 
az Általános Pályázati Feltételek jóváhagyását.
(3) A  Televíziós Filmkollégium az  Általános Pályázati Feltételek alapján készíti el és teszi közzé a  pályázati 
felhívásokat. A pályázati felhívás tartalmazza különösen:
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a) a pályázat elbírálásának módját,
b) a személyi, alaki és tartalmi érvényességi feltételeket,
c) a nyújtható támogatás mértékét, valamint
d) a pályáztatás során, illetve annak eredményeként hozható döntések típusait, kellékeit.
(4) A  filmalkotások és filmsorozatok támogatása során a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: 
Mktv.) II. Fejezetét az ebben a törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) Nem nyújtható támogatás:
a) annak, akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,
b) annak, aki valamely mozgóképszakmai célú támogatás felhasználásával nem számolt el, vagy a  Televíziós 
Filmkollégiummal szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
c) annak, aki ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
d) olyan filmalkotás kapcsán, amelyre tekintettel az Mktv. szerint mozgóképszakmai célok támogatására a Magyar 
Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság központi költségvetési forrásból 
közvetlen támogatást nyújtott,
e) a Kormány rendeletében meghatározott filmalkotás kapcsán.
(6) Nem nyújtható támogatás a Televíziós Filmkollégium tagjainak, valamint a  közeli hozzátartozójuknak, továbbá 
olyan pályázó szervezetnek, amelyben a  fenti személy képviseletre jogosult vezető tisztségviselő, vagy abban 
a  Polgári Törvénykönyvnek a  gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései szerint többségi befolyást biztosító 
tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
(7) A  Televíziós Filmkollégium tagja nem vehet részt a  pályázat elbírálásában, ha a  pályázatban érintett 
filmalkotásnak ő vagy a  közeli hozzátartozója az  Szjt. szerinti szerzője, vagy ha a  pályázóval ő vagy a  közeli 
hozzátartozója munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy a pályázó számára olyan 
gazdasági társaságon keresztül nyújt szolgáltatást, amelynek tagja vagy részvényese.
(8) A  Mecenatúra által folyósított, pályázat útján elnyert, árat közvetlenül befolyásoló támogatás ellenében vállalt 
kötelezettség az Áfa tv. 13. §-a tekintetében nem minősül szolgáltatásnyújtásnak. A Mecenatúra pályázatán elnyert 
és folyósított támogatásból elkészült műalkotás gyártásához kapcsolódóan igénybevett szolgáltatás, beszerzett 
termék az  Áfa tv. 120.  §-a, 123.  §-a, illetve 5. számú melléklete tekintetében adóköteles termékértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás érdekében használt terméknek és szolgáltatásnyújtásnak minősül.
(9) Nem mutatható be filmszínházban az a filmalkotás, amelyre tekintettel a Mecenatúra támogatást nyújtott.
137/H.  § (1) A  Televíziós Filmkollégium öt tagból álló testület. Elnökét a  Médiatanács elnöke jelöli ki öt évre. 
A  Televíziós Filmkollégium tagjait a  Kormány rendeletében meghatározott miniszterek delegálják öt évre. 
A  Televíziós Filmkollégium tagjai a  filmművészet területén jártas, széles körben elismert szakemberek közül 
jelölhetők, delegálhatók. A Televíziós Filmkollégium elnökét a Médiatanács elnöke, többi tagját a delegáló miniszter 
felmenti a következő esetekben:
a) a Televíziós Filmkollégium elnökét vagy tagját cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték,
b) a Televíziós Filmkollégium elnöke vagy tagja neki felróható okból több mint hat hónapon át nem tesz eleget 
megbízatásából eredő feladatainak,
c) a Televíziós Filmkollégium elnökével vagy tagjával szemben lefolytatott büntetőeljárás eredményeként az elnök 
vagy a tag bűnösségét a bíróság – a szabadságvesztést, a kollégiumi tevékenységének megfelelő foglalkoztatástól 
való eltiltást vagy közügyektől való eltiltást tartalmazó – jogerős ítélete állapította meg.
(2) A Televíziós Filmkollégium elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) lemondással,
c) az összeférhetetlenség megállapításával,
d) felmentéssel,
e) az elnök vagy a tag halálával.
(3) Tevékenységük körében a Televíziós Filmkollégium tagjai nem utasíthatók.
(4) A Televíziós Filmkollégium elnökére és tagjára a 118. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt összeférhetetlenségi 
szabályok megfelelően irányadók azzal, hogy a médiatanácsi tagság ellátása a televíziós filmkollégiumi tagsággal és 
elnöki tisztséggel nem összeférhetetlen.
(5) A Televíziós Filmkollégium elnöke az államtitkár illetménye hetvenöt százalékának, további tagja az államtitkár 
illetménye hatvanöt százalékának megfelelő mértékű tiszteletdíjban részesül, továbbá – a Médiatanács elnöke által 
meghatározott – költségtérítésre jogosult a Mecenatúra költségvetésének terhére.
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(6) A Televíziós Filmkollégium munkáját a Hivatal önálló szervezeti egysége segíti.
(7) A  Hivatal önálló szervezeti egységének vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogkörök közül a  közszolgálati 
jogviszony, illetve vezetői megbízás létesítését és megszüntetését a főigazgató a Televíziós Filmkollégium elnökének 
javaslata alapján gyakorolja, egyebekben a munkáltatói jogokat a Televíziós Filmkollégium elnöke gyakorolja.
(8) A Televíziós Filmkollégium működésének részletes szabályait a Médiatanács előzetes jóváhagyásával a Televíziós 
Filmkollégium határozza meg. A Médiatanács a jóváhagyást csak jogszabálysértésre hivatkozással tagadhatja meg.”

33. §  Az Mttv. 203. §-a a következő 40a. ponttal egészül ki:
„40a. „Médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt filmalkotás: az  olyan filmalkotás, amellyel kapcsolatban 
a  137/G.  § szerint támogatást igénylő a  támogatásra irányuló pályázati kérelem benyújtásakor vállalja, hogy 
a  filmalkotást valamely – Magyarországon letelepedett – országos lineáris audiovizuális médiaszolgáltató, 
vagy a  területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szerinti régiókból legkevesebb 
ötben legalább 12 – Magyarországon letelepedett – helyi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltató vagy legalább 3 – Magyarországon letelepedett – körzeti lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltató fogja bemutatni, és az igénylő a pályázat benyújtásakor rendelkezik az érintett médiaszolgáltatók 
filmalkotás bemutatására vonatkozó szándéknyilatkozatával.”

34. §  Az Mttv. 206. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a  137/F.  § (1)  bekezdése szerinti támogatások nyújtásának, elszámolásának, ellenőrzésének részletszabályait, 
valamint a nyújtható támogatás összegét és az összeg megállapításának szabályait,
b) a Televíziós Filmkollégium és a Mecenatúra Felügyelő Bizottsága tagjai delegálására jogosult minisztereket,
c) azokat a filmalkotásokat, amelyek kapcsán a Mecenatúrából nem nyújtható támogatás.”

35. §  Az Mttv. a 208. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A Mecenatúrára vonatkozó átmeneti szabályok
209.  § (1) A  Mecenatúra 2019. évi költségvetését az  Országgyűlés külön törvényben hagyja jóvá, amely külön 
törvényre az Mttv. 134. § (2) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók.
(2) Az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslatot az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke által megküldött javaslat alapján nyújtja be az Országgyűlésnek.
(3) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke a Hatóság 2019. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról 
szóló, az  Mttv. 134.  § (10)  bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslatot a  Mecenatúra 2019. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszti az  Országgyűlés 
költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés a Mecenatúra 2019. évi zárszámadásáról a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat elfogadásával dönt.”

36. §  Az Mttv. a 230. §-t követően a következő VIII. Fejezettel egészül ki:
„VIII. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYAIVAL VALÓ ÖSSZHANG
231.  § Ez a  törvény 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.”

37. §  Az Mttv.
a) 134.  § (10)  bekezdésében az  „ideértve a  136.  § (15)  bekezdés szerinti mellékletet” szövegrész helyébe 

az „ideértve a 136. § (15) bekezdése és a 137/F. § (13) bekezdése szerinti mellékletet” szöveg,
b) 136.  § (1)  bekezdésében az  „a közszolgálati célú műsorszámok gyártása és támogatása, az  elsőként 

filmszínházban bemutatásra szánt filmalkotások és a  kortárs zeneművek támogatása” szövegrész helyébe 
az „a filmalkotásnak nem minősülő közszolgálati célú műsorszámok gyártása és támogatása” szöveg

lép.
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4. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 1. napján lép hatályba.
 (2) A 26. § f ) pontja és a 28. § (4) bekezdése e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (3) A 12. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

39. §  A 8. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1)–(2) bekezdése alapján, a 11. §, a 31–35. § és a 37. § az Alaptörvény 
IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

40. §  A 21.  § a  fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 1999. június 22-i 94/33/EK tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

41. §  A 36.  § Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.36579 számú határozattal meghosszabbított 
N  202/2008. számú és az  azt módosító SA.38425 számú, valamint SA.50768 számú európai bizottsági határozat 
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

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

A Kormány 261/2018. (XII. 19.) Korm.  rendelete
a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Vr.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Transzplantációs Bizottságok működési költségeit, valamint a  központi várólista vezetésének költségeit  
– a 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével – az OVSZK a költségvetésében biztosítja.”

2. §  A Vr. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A PET/CT várólista vezetésének költségeit a NEAK költségvetésében kell biztosítani.”

3. §  A Vr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 261/2018. (XII. 19.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre

A B

1 Várólista azonosító Várólista megnevezés

2 001 Szürkehályog műtétei
3 002 Mandula, orrmandula műtét
4 003 Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei
5 006 Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei
6 007 Gerincsérv műtétek
7 017 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I. (Prostatectomia)
8 018 Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét)
9 019 Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

10 020 Térdprotézis műtét, traumatológia szakma
11 021 Térdprotézis műtét, ortopédia szakma
12 022 Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma
13 023 Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma
14 024 Coronária intervenciók
15 025 A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és rádiófrekvenciás ablációk
16 026 Jelentős kiterjesztett gerincműtétek

A várólisták tételes meghatározását az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 14/2018. (XII. 19.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására 
és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21.  § 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az  igazgatási szolgáltatási, a  felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

1. melléklet a 14/2018. (XII. 19.) MEKH rendelethez

 1. Az R. 1. mellékletének A) pontjában szereplő táblázat a következő 55/A. sorral egészül ki:
„

55/A.
Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése iránti kérelem 
elbírálása

100

”

 2. Az R. 1. mellékletének B) pontjában szereplő táblázat a következő 82/A. sorral egészül ki:
„

82/A.
Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése iránti kérelem 
elbírálása

100

”

 3. Az R. 1. mellékletének C) pontjában szereplő táblázat a következő 32/A. sorral egészül ki:
„

32/A.
Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése iránti kérelem 
elbírálása

100

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 42/2018. (XII. 19.) AM rendelete
a Dorogi mészkőbánya felső barlangja védettségének feloldásáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 10.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Feloldom a  védettségét a  Dorogi mészkőbánya felső barlangjának (nyilvántartási száma: 4462-23; helye: Dorog 
022/3 hrsz., EOV koordinátái X: 264.115, Y: 624767, hossza: 32 m).

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

A belügyminiszter 31/2018. (XII. 19.) BM rendelete
az egyes lakhatási támogatásokkal, valamint egyéb belügyi feladatokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek 
módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 
341.  § (1)  bekezdés 21.  pont f )  alpontjában, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (5)  bekezdés 
q) és s)  pontjában és (8)  bekezdés b)  pontjában, valamint az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 
1997.  évi LXVIII.  törvény 135.  § (4)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19., 20. és 26. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2., 8., 19., 20. és 26.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény 25.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
92.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, valamint a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1., 5., 7., 10. és 12.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § (1)  bekezdés 21.  pont f )  alpontjában, a  közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (5)  bekezdés q) és s)  pontjában és (8)  bekezdés b)  pontjában, a  lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.  évi LXXVIII.  törvény 87.  § (1)  bekezdés 
h),  l) és m)  pontjában, valamint az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.  évi LXVIII.  törvény 135.  § 
(4) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
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(V. 22.) Korm.  rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19., 20. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
igazságügyi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek,  
lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló  
40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

1. §  A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, 
valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9)  A Belügyminisztérium kivételével a  központi államigazgatási szervként működő belügyi szerv, az  általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv esetében a  középirányító szerv (a  továbbiakban együtt: 
önálló belügyi szerv) vezetője, illetve a  Belügyminisztérium hivatali szervezetében a  saját dolgozói állomány 
vonatkozásában a  közigazgatási államtitkár a  helyi lakásügyi szerv gazdasági vezetőjének javaslata alapján, 
szolgálati érdekből – a  beosztásra, az  ellátandó feladatra, a  szolgálati tevékenységre, a  szolgálatszervezési 
szempontokra, valamint a  használati jogviszonyra jogosult személyi, családi körülményeire figyelemmel  – 
felmentést adhat a  (8)  bekezdésben foglalt, a  megállapodás meghosszabbításának gyakoriságára és időtartamára 
vonatkozó korlátozás alkalmazása alól.”

2. §  Az R1. 14. és 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„14.  § Kivételes szolgálati érdek, illetve rendkívüli egyéni körülmények fennállása esetén a  hozzájárulás összegét 
az  állományilletékes parancsnok vagy a  hivatali szervezet vezetője – a  dolgozó írásbeli kérelmére – a  havi bérleti 
díj és a dolgozó által bérelt lakás alapterületével azonos belügyi vagyonkezelésű lakás havi lakbérének különbözeti 
összegének mértékéig, de havonta legfeljebb kettőszázezer forint összegig az önálló belügyi szerv vezetője, illetve 
a Belügyminisztérium hivatali szervezetében a saját dolgozói állomány vonatkozásában a közigazgatási államtitkár 
előzetes engedélyével kiegészítheti. A kiegészítés összegét a kérelmező egyéni és családi körülményeinek vizsgálata 
alapján az állományilletékes parancsnok vagy a hivatali szervezet vezetője állapítja meg.
15. § A 14. § szerinti előzetes engedély beszerzéséhez a dolgozó írásbeli kérelmét a munka- vagy szolgálati helye 
szerinti közvetlen vezetőjének részletes indokolásával ellátva, a  szolgálati út betartásával kell a  helyi lakásügyi 
szervhez benyújtani.”

3. §  Az R1. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  helyi lakásügyi szerv az  (1)  bekezdésben felsorolt bármelyik feltétel hiányában a  kérelmet vizsgálat nélkül 
elutasítja.”

4. §  Az R1. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § A  14.  § szerinti előzetes engedély alapján a  hozzájárulás kiegészítés a  kivételes körülmények fennállásáig, 
de legfeljebb egy évig folyósítható. A  folyósítás időtartama alatt a  kivételes körülmények fennállását figyelemmel 
kell kísérni. A  megalapozó okok további fennállása esetén, a  kivételes szolgálati érdek, illetve a  rendkívüli egyéni 
körülmények meglétének felülvizsgálata mellett a 15. § szerinti kérelem ismételten benyújtható.”

5. § (1) Az R1. 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) méltányolható lakásigény mértéke: az együtt költöző, együtt lakó családtagok számától függően
aa) egy-két személy esetében legfeljebb három lakószoba,
ab) három-négy személy esetében legfeljebb négy lakószoba,
ac) minden további személy esetében egy lakószobával nő;”

 (2) Az R1. a következő 19/B. §-sal egészül ki:
„19/B.  § A  19.  § (1)  bekezdés a)  pontja alkalmazásában nem minősül lakószobának az  a  lakóhelyiség, amelynek 
hasznos alapterülete nem haladja meg a  8 négyzetmétert. A  lakószoba – a  meglévő, kialakult állapotot kivéve  – 
legfeljebb 30 négyzetméter alapterületű, legalább egy 2 méter széles – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel 
rendelkező lakóhelyiség. A  30 négyzetméternél nagyobb lakóhelyiséget két lakószobaként kell számításba 
venni. Ha a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen 
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meghaladja a  60  négyzetmétert, úgy két lakószobaként kell figyelembe venni. A  8 négyzetméternél nagyobb, 
de 12 négyzetmétert meg nem haladó lakóhelyiségek esetében két ilyen lakóhelyiséget egy lakószobaként kell 
figyelembe venni, azzal, hogy ha az  így kapott szobaszám nem egész szám, a  szobaszámot lefelé kerekítve kell 
megállapítani.”

6. §  Az R1. 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  rendeletnek az  egyes lakhatási támogatásokkal, valamint egyéb belügyi feladatokkal kapcsolatos 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2018. (XII. 19.) BM rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 
rendelkezéseit a  Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő eljárásokban és megismételt 
eljárásokban is alkalmazni kell.”

7. §  Az R1. 13. § (1) bekezdésében a „személy” szövegrész helyébe a „személy (a továbbiakban: dolgozó)” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti az R1. 20. §-a.

2. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

9. § (1) A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 3. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. együtt költöző, együtt lakó családtagok: a  támogatást igénylő munkavállaló, továbbá jövedelmüktől és 
életkoruktól függetlenül a  munkavállaló polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói, házastársának közeli 
hozzátartozói, élettársa és annak közeli hozzátartozói, feltéve, hogy a  lakáscélú munkáltatói támogatással, 
munkáltatói lakáscélú hitellel érintett lakásba együtt költöznek be vagy ott életvitelszerűen együtt laknak. 
Fiatal gyermektelen házaspár esetében a  méltányolható lakásigény meghatározásánál együtt költöző, együtt 
lakó családtagként legfeljebb három születendő gyermeket, egy gyermekes fiatal házaspár esetében további 
két születendő gyermeket, két gyermekes fiatal házaspár esetében pedig további egy születendő gyermeket is 
számításba lehet venni. Fiatal a házaspár, ha a  lakáscélú munkáltatói támogatás igénylésekor a házastársak egyike 
sem töltötte be a 40. életévét;”

 (2) Az R2. 2. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. méltányolható lakásigény mértéke: az együtt költöző, együtt lakó családtagok számától függően
a) egy-két személy esetében legfeljebb három lakószoba,
b) három-négy személy esetében legfeljebb négy lakószoba,
c) minden további személy esetében egy lakószobával nő;”

 (3) Az R2. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § A  2.  § 6. és 9.  pontja alkalmazásában nem minősül lakószobának az  a  lakóhelyiség, amelynek hasznos 
alapterülete nem haladja meg a  8 négyzetmétert. A  lakószoba – a  meglévő, kialakult állapotot kivéve – 
legfeljebb 30 négyzetméter alapterületű, legalább egy 2 méter széles – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel 
rendelkező lakóhelyiség. A  30 négyzetméternél nagyobb lakóhelyiséget két lakószobaként kell számításba 
venni. Ha a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen 
meghaladja a  60  négyzetmétert, úgy két lakószobaként kell figyelembe venni. A  8 négyzetméternél nagyobb, 
de 12 négyzetmétert meg nem haladó lakóhelyiségek esetében két ilyen lakóhelyiséget egy lakószobaként kell 
figyelembe venni, azzal, hogy ha az  így kapott szobaszám nem egész szám, a  szobaszámot lefelé kerekítve kell 
megállapítani.”

10. §  Az R2. 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti célra munkáltatói kölcsön a  következő feltételek együttes fennállása esetén 
nyújtható:]
„a) a  lakás megfelel a  méltányolható lakásigény mértékének az  együtt költöző, együtt lakó családtagokat is 
figyelembe véve,”
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11. §  Az R2. 5. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Támogatást vehet igénybe az a dolgozó is,)
„d) – az  1.  melléklet szerinti vezető engedélyével – akinek, illetve aki házastársának, élettársának, kiskorú 
gyermekének vagy a vele együtt költöző, együtt lakó családtagjának olyan lakás van a tulajdonában, amely annak 
a  településnek a  60 km-es körzetén kívül található, ahol a  dolgozó munka- vagy szolgálati helye van, és ahová 
a munkarendnek megfelelő gyakori hazautazása a szolgálati érdeket sértené.”

12. §  Az R2. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  1.  melléklet szerinti vezető az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjában foglaltaktól eltérést engedélyezhet, ha azt 
kivételes szolgálati érdek – így különösen a  vezetői kinevezés következtében, vagy a  munka- vagy szolgálati hely 
megszűnése miatt szükséges lakóhelyváltozás – indokolja.”

13. § (1) Az R2. 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkáltatói kölcsön maximális mértéke lakásépítés vagy vásárlás esetén)
„c) az  1.  melléklet szerinti vezető előzetes engedélyével, különös szolgálati érdek fennállása esetén a  telekárat 
nem tartalmazó építési költség vagy vételár összege, csökkentve a 2. § 8. pont c)–f ) alpontja szerinti, de legalább 
20% mértékű önerővel, legfeljebb 6 000 000 Ft.”

 (2) Az R2. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt előzetes engedély iránti kérelmet a helyi lakásügyi szervhez kell benyújtani. 
A  helyi lakásügyi szerv gazdasági vezetője azt a  javaslatával ellátva, a  szolgálati út betartásával terjeszti fel 
az 1. melléklet szerinti vezetőhöz.”

14. § (1) Az R2. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hősi halottá, a  szolgálat halottjává nyilvánított hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, valamint 
a  munkavégzése során vagy annak következtében elhalálozott közalkalmazotti jogviszonyban álló, továbbá 
a  Nemzeti Szakértői és Kutató Központ halottjává nyilvánított, valamint a  munkavégzése során vagy annak 
következtében elhalálozott igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó részére nyújtott munkáltatói 
kölcsönből fennálló tartozást – amennyiben rendkívüli egyéni körülmények indokolják – az özvegy, a túlélő élettárs, 
vagy az örökös, illetve örökösök javára, az 1. melléklet szerinti vezető elengedheti.”

 (2) Az R2. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kérelmet a  helyi lakásügyi szerv gazdasági vezetője – a  kölcsönből fennálló tartozás összegének 
megjelölésével – az 1. melléklet szerinti vezetőhöz terjeszti fel.”

15. §  Az R2. a következő 35. §-sal egészül ki:
„35.  § A  rendeletnek az  egyes lakhatási támogatásokkal, valamint egyéb belügyi feladatokkal kapcsolatos 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2018. (XII. 19.) BM rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 
rendelkezéseit a  Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő eljárásokban és megismételt 
eljárásokban is alkalmazni kell.”

16. §  Az R2. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

17. §  Hatályát veszti az R2.
a) 21. § (2) bekezdésében az „a belügyminiszternek címzett,” szövegrész,
b) 21. § (4) bekezdésében a „belügyminiszteri” szövegrész.

3. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök 
képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

18. §  A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a  segédfelügyelők, valamint a  személy- és vagyonőrök képzéséről és 
vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  képzési díjat és a  vizsgadíjat a  vizsgaszervező által megadott számlaszámra legkésőbb a  képzés, illetve 
a vizsga megkezdését megelőző ötödik napig igazoltan kell befizetni, illetve átutalni.”



35470 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 

4. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

19. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.  évi 
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  5.  melléklet szerinti vezető a  (4)  bekezdés a)–g)  pontjában foglaltaktól eltérést engedélyezhet, ha azt 
kivételes foglalkoztatási érdek, vagy rendkívüli egyéni körülmények indokolják.”

20. §  Az R3. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  5.  melléklet szerinti vezető előzetes engedélyével az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt idő lejárta előtt 
a  meghatározott időtartamú lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 évvel meghosszabbítható, ha azt kivételes 
foglalkoztatási érdek vagy rendkívüli egyéni körülmények indokolják.”

21. §  Az R3. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 5. melléklet szerinti vezető a  (2) bekezdésben meghatározott időtartam lejárta előtt rendkívüli méltánylást 
érdemlő egyedi esetben a  lakásbérleti szerződés további legfeljebb három évvel történő meghosszabbítását 
engedélyezheti, ha a kivételes egyéni körülmények nem ellentétesek a lakásgazdálkodási érdekekkel.”

22. §  Az R3. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  5.  melléklet szerinti vezető az  (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott feltételtől eltekinthet, ha 
a méltányolható egyéni körülmények nem ellentétesek a lakásgazdálkodási érdekekkel.”

23. §  Az R3. 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  helyi lakásügyi szerv gazdasági vezetője a  lakás elidegenítésére vonatkozó, bérbeadóval egyeztetett 
javaslatát – az állami vagyonról szóló törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendelet szabályai szerinti 
dokumentációval ellátva – a szolgálati út betartásával terjeszti fel az 5. melléklet szerinti vezetőhöz.
(3) Az 5. melléklet szerinti vezetőnek előzetes jóváhagyásával rendelkező elidegenítési javaslatot – az értékesítésre 
és az értékesítési eljárás lebonyolítására vonatkozó döntés kiadása érdekében – meg kell küldeni a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére. Az elidegenítési eljárás lefolytatására az MNV Zrt. döntésének 
megfelelően kerül sor.”

24. §  Az R3. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  5.  melléklet szerinti vezető az  (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott tilalomtól rendkívüli méltánylást 
igénylő egyedi esetben eltekinthet, ha az nem jár a helyi lakásügyi szerv lakásgazdálkodási érdekeinek sérelmével, 
és a  lakást a  helyi lakásügyi szerv javaslatára elidegenítésre kijelölheti. Az  eljárás során a  16.  § (2)  bekezdésében 
foglaltakat alkalmazni kell.”

25. § (1) Az R3. 26. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az  5.  melléklet szerinti vezető az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételtől eltekinthet, ha a  méltányolható 
egyéni körülmények nem ellentétesek a lakásgazdálkodási érdekekkel.
(5) Az 5. melléklet szerinti vezető kivételesen mentesítést adhat a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alól, ha a lakás 
bérlője, használója megfelel az (1) bekezdésben foglalt feltételnek.”

 (2) Az R3. 26. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Ha a  bérlő foglalkoztatási helye eltér az  általa bérelt lakás tekintetében rendelkezni jogosult belügyi szerv 
helyétől, a lakás megvásárlása iránti kérelem esetében a lakás tekintetében rendelkezni jogosult belügyi szerv jár el.
(8) A helyi lakásügyi szerv gazdasági vezetője az  (5) bekezdésben foglalt egyedi döntéshez a  részletes indoklással 
ellátott javaslatát a szolgálati út betartásával, az 5. melléklet szerinti vezetőhöz terjeszti fel.”

26. §  Az R3. a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

27. §  Hatályát veszti az R3. 15. § (1) bekezdés e) pontja.
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5. Záró rendelkezések

28. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 31/2018. (XII. 19.) BM rendelethez
„1. melléklet a 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelethez

A B

Döntéshozó A döntés személyi hatálya

1. Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára a saját személyi állomány tekintetében

2. Országos Rendőr-főkapitányság vezetője a teljes személyi állomány tekintetében

3. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője a teljes személyi állomány tekintetében

4. Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője a teljes személyi állomány tekintetében

5. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vezetője a teljes személyi állomány tekintetében

6.
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság vezetője

a teljes személyi állomány tekintetében

7. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal vezetője a teljes személyi állomány tekintetében

8. Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője a teljes személyi állomány tekintetében

9. Terrorelhárítási Központ vezetője a teljes személyi állomány tekintetében
”

2. melléklet a 31/2018. (XII. 19.) BM rendelethez
„5. melléklet a 75/2013. (XII. 18.) BM rendelethez

A B

Döntéshozó A döntés személyi hatálya

1. Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára a saját személyi állomány tekintetében

2. Országos Rendőr-főkapitányság vezetője a teljes személyi állomány tekintetében

3. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője a teljes személyi állomány tekintetében

4. Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője a teljes személyi állomány tekintetében

5. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vezetője a teljes személyi állomány tekintetében

6.
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság vezetője

a teljes személyi állomány tekintetében

7. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal vezetője a teljes személyi állomány tekintetében

8. Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője a teljes személyi állomány tekintetében

9. Terrorelhárítási Központ vezetője a teljes személyi állomány tekintetében
”
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A belügyminiszter 32/2018. (XII. 19.) BM rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás 
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett 
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A.  § 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1.  melléklet 2.  pont tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben,
az 1. melléklet 3. és 6. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
14.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, az  1.  melléklet 5. és 8.  pontja tekintetében a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben 
a következőket rendelem el:

1. §  A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján 
igénybe vevő szervezetekről, valamint a  központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai 
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) A  rendelet tervezetének a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 32/2018. (XII. 19.) BM rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet 1.65.17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:
az alábbiakban nevesített rendszerek működéséhez szükséges virtuális infrastruktúra üzemeltetése:)
„1.65.17. a Belügyminisztérium által működtetett BM-Tudásbázis rendszer, BM Interoperációs Portál, NBSZ-GovCERT 
rendszer (kormányzati eseménykezelő), BM Eseményregisztrációs Portál, NOVA-ESZNYER, valamint NOVA-ERHUA 
rendszer;”

 2. Az R. 1. melléklet 1. pont 1.65. pontja a következő 1.65.18. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:
az alábbiakban nevesített rendszerek működéséhez szükséges virtuális infrastruktúra üzemeltetése:)
„1.65.18. az  Igazságügyi Minisztérium által működtetett Fizetésképtelenségi Nyilvántartási Rendszer virtualizációs 
környezetének biztosítása és géptermi üzemeltetése;”

 3. Az R. 1. melléklet 1. pont 1.65. pontja a következő 1.65.19. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:
az alábbiakban nevesített rendszerek működéséhez szükséges virtuális infrastruktúra üzemeltetése:)
„1.65.19. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Miniszterelnökség által 
működtetett, az állampolgárok által használt közigazgatási keresetlevelek benyújtására szolgáló Interaktív Virtuális 
Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer (IKR) és a  keresetlevelek bíróság részére történő továbbítására alkalmas 
kormányhivatalok és kormányablakok által használt Munkafolyamat Kezelő Rendszer (MUKER) virtualizációs 
környezetének biztosítása és géptermi üzemeltetése;”

 4. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.78. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
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„1.78. az  e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a  Kormányzati Adattrezor 
teljes infrastruktúra környezete;”

 5. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.79. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.79. az  e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a  Miniszterelnökség által 
működtetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi Rendszer (TOPPIR);”

 6. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.28–2.29. alpontokkal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.28. Az  e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés vagy egyedi szolgáltatási 
megállapodás alapján az 1.58. pontban meghatározott rendszerek;
2.29. Az  e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az  1.65.19.  alpontban 
meghatározott rendszerek infrastruktúra fejlesztése;”

 7. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.30. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.30. Az  e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az  1.78.  pontban 
meghatározott rendszer;”

 8. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.31. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.31. Az  e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az  1.79.  pontban 
meghatározott rendszer.”

Az emberi erőforrások minisztere 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelete
egyes, a sürgősségi ellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1.  § (2)  bekezdése, valamint a  2.  melléklet tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím és a  3.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, 
valamint g)  pont ga)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § 
(2)  bekezdésében és az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. és 5. alcím, valamint a 4–6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
83. § (6) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1) Az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R1. 16. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

2. §  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló  
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

3. §  Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) 
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  4602 szakmakódú szervezeti egységgel rendelkező egészségügyi szolgáltatónak a  sürgősségi betegellátó 
rendszerben a  Magyar Sürgősségi Triázs Rendszert kell alkalmaznia. A  sürgősségi osztály területére való 
belépést követően a  lehető legrövidebb időn belül rögzítenie kell a  beteget a  sürgősségi ellátás informatikai 
rendszerében, valamint ennek során a  megjelenés informatikai rendszerben történt rögzítését követő tíz percen 
belül a beteg állapotának súlyossága szerint meg kell határoznia a betegellátás szükséges szintjét és időbeliségét. 
Az  egészségügyi szolgáltató a  mentővel beszállított beteg informatikai rendszerben történő rögzítésére 
a  mentőegység sürgősségi osztályra történő érkezésének menetlevélen dokumentált időpontjától számított öt 
percen belül köteles.”

4. §  Az R3. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Speciális akut ellátási centrumot egy-egy térség ellátására reumatológia szakterületen a  progresszivitás 
harmadik szintjén levő országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek működtetnek.”

4. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 
módosítása

5. § (1) Az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, 
az  igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a  teljesítmények 
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a  továbbiakban: R4.) 2.  melléklete a  4.  melléklet szerint 
módosul.

 (2) Az R4. 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

5. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 
módosítása

6. §  A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R5.) 
4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez 1. melléklet a …/2018. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű része a „11011” 
megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(Kód Index  Tevékenység megnevezése  Pont) 
 
„11030  Sürgősségi beteg osztályozás (triázs)  222 
11031  Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs) 0” 
 

 
 
 

2. melléklet a …/2018. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R1. 16. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki: 
 
  [A  B 
   Ellátási forma megnevezése  Havi fix összegű díjazás mértéke (Ft/hó)] 
 
„ 

4a. 

Speciális akut ellátási centrum (egy-egy térség 
ellátására reumatológiai szakterületen a 
progresszivitás harmadik szintjén kijelölt országos 
gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet, ha a 24 
órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja) 

5 245 960 

” 
 

 
 

3. melléklet a …/2018. (…) EMMI rendelethez 
 

1. Az R2. 2. melléklet „Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás”, „Szakmakód: 4602” 
megjelölésű rész „A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázat 3. pontja a 
„Biztonsági őr” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki: 
 

      
(3. Kisegítő személyzet – folyamatos jelenlét)         

„ 
Sürgősségi osztályos diszpécser (SOD)*****   1 1 

” 
2. Az R2. 2. melléklet „Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás”, „Szakmakód: 4602” megjelölésű 
rész „A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követő végjegyzete a következő 
rendelkezéssel egészül ki: 
 
(Megjegyzés:) 
 
„***** SOD feladatai: betegfogadás, információadás, felvilágosítás, adatszolgáltatás támogatás (recepcióhoz rendelt 
szinten), egészségügyi adatgyűjtés támogatás (beteg dokumentáció előkészítése), folyamatos kapcsolat fenntartás 
a beteggel és hozzátartozóival, meghatározott szinten és tartalommal információt biztosítani az ellátással 
kapcsolatban, folyamatosan összeköti a betegeket a közvetlen ellátókkal, további ellátásra időpontot egyeztet, 
előjegyez a megadott egészségügyi paraméterek alapján, részt vesz a beteg komplett dokumentációjának 
összeállításában, lezárásában, finanszírozási folyamatot szervez.” 
 
3. Az R2. 2. melléklet „Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás”, „Szakmakód: 4602” megjelölésű 
része az „A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követő végjegyzetet követően 
a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„Kórházi szakellátásban nyújtott sürgősségi betegellátó rendszerben a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer 
(MSTR) működtetése alkalmazandó.  

2. melléklet a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

3. melléklet a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez
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A kórházi ellátás II-III. progresszivitási szintjén ellátást végző sürgősségi osztályoknál nem közvetlen ellátói szinten 
megjelenő feladat ellátását szolgálja, biztosítja a sürgősségi osztályos diszpécser (SOD), amely érettségi vizsgával 
ellátható feladatkört jelent. 
Akut Alapellátó Egységet (a továbbiakban: AAE) II-III. progresszivitási szinten szükséges működtetni, nem önálló 
ellátási egység, hanem funkcionálisan és szervezetileg a Sürgősségi Betegellátó Osztály része. A triázs elvégzése 
garantálja a magas rizikójú betegek „kiemelését” a kevésbé sürgős ellátást igénylők közül. 
A beteg egységes rendszeren keresztül lép be a kórházi sürgősségi rendszerbe.  
 
Az AAE-re való irányításról a triázst végző szakember dönt az elsődleges vizsgálat során az alábbi feltételek 
szerint: 
- legfeljebb triázs 4-es, vagy 5-ös besorolású betegek: 
- várhatóan nem szükséges kórházi elhelyezés, SBO megfigyelés, az ellátásukhoz labordiagnosztika, 

képalkotó vizsgálat, sürgős szakkonzílium 
 
AAE ellátás részei: 
- rizikó orientált adatfelvétel  
- fizikális vizsgálat 
- szükség esetén EKG, POCT vizsgálat (vércukor, INR, vérgáz vizsgálat) 
- rizikóbecslés 
- tanácsadás, pszichés vezetés 
- további optimális betegút meghatározása. 
Az AAE-ban ellátott beteg dokumentálása a sürgősségi osztály dokumentációs szabályzatának megfelelően 
történik, a kiadás/validálás és validáltság az osztályon érvényben lévő szabályozásnak felel meg, amely 
tartalmazza a különböző ellátói szintek (rezidens – szakorvos jelölt – szakorvos – váltásvezető) kompetencia 
szintjét. 
 
AAE nem köteles végezni: 
- gyógyszerfelírást 
- szakorvosi vizsgálatot 
- labor, vagy képalkotó vizsgálatot 
 

II-III. progresszivitású szint mellett működtetett AAE minimumfeltételei 

Személyi feltételek:  
műszakonként 

Orvos vagy / rezidens (a képzés sürgősségi modulját teljesített orvos)  
     vagy/ Mentőtiszt sürgősségi osztályos ellátói gyakorlattal (6 hónap) vagy 
      Advanced Practice Nurse (Kiterjesztett Hatáskörű Ápoló)  

1 

Ápoló SBO ápolói feladatok ellátására kompetens ápoló 1 

Tárgyi feltételek:    

Helyiség: Az SBO triázs pontjától nem messzebb, mint 100 méterre,   
fedett útvonalon megközelíthető rendelő. 

  

Vizsgáló ágy/szék X 

Bútorzat X 

Hideg-meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel X 

Fűtés, világítás X 

Számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel X 

Sürgősségi szoftver X 

Telefon + mobiltelefon X 

Eszközök   

Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra) X 

Vérnyomásmérő mandzsettasor gyermek ellátáshoz (csecsemő és kisgyermek méret) X 
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EKG (felnőtt és vegyes praxisban) hordozható X 

Vércukormérő X 

Fonendoszkóp X 

Reflexkalapács X 

Pupillavizsgáló lámpa X 

Hőmérő X 

Vesetál X 

Vizeletvizsgálati gyorsteszt  X 

Mérőszalag X 

Nyelvlapocok X 

Bőrfertőtlenítő X 

Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben X 

Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben X 

Egyszerhasználatos perkután véna kanülök, szárnyastűk X 

Egyszerhasználatos vizelet katéterek különböző méretben X 

Különböző méretű steril és nem steril kötszerek X 

Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak X 

További speciális tárgyi feltételek:   

Otoscop X 

A további tárgyi eszközös hátteret a II-III. progresszivitási szintű  
    sürgősségi osztály biztosítja 

 

Gyógyszerek:  
Minor fájdalomcsillapítók: paracetamol, ibuprofen, diclofenac X 
Görcsoldó X 
Lázcsillapító X 
Gyomorégést csökkentő szerek X 
Széles spektrumú antibiotikumok, kórházi elhelyezést nem igénylő, de azonnali kezelést 
indokoló bakteriális infekciók kezelésére (tonsillitis follicularis, cyctitisacuta, erysipelas) 

X 

Tetanus anatoxin hatósági előírás alapján indokolt esetben, apróbb, nem kiemelt 
testtájékon keletkezett sérülések esetén, amelyek nem igényelnek kötözésen felül 
beavatkozást, vagy szakorvosi szintű ellátást. 

X 

” 
 



35478 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 

4. melléklet a …/2018. (…) EMMI rendelethez 
 
Az R4. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „11011” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül 
ki: 
 
(OENO kód Cs Egészségügyi eljárás 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
„11030  Sürgősségi beteg osztályozás (triázs)             
11031  Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs)             

 
13 14 16 18 19 22 24 26 28 29 31 32 33 34 38 39 40 46 48 50 51 54 55 56 59 601 604 65 A2 7308 OENO kód2) 

                 X             11030 
                 X             11031” 

 
 
 
5. melléklet a …/2018. (…) EMMI rendelethez 
 

Az R4. 3. melléklete a „11011 Elsősegélynyújtás” megjelölésű részét követően a következő 11030 és 11031 
résszel egészül ki: 
 
„11030 Sürgősségi beteg osztályozás (triázs) 

A beteg súlyossági állapota szerint történő, a beléptetést követő 10 percen belül elvégzett 
osztályozás, amelynek célja az azonnali beavatkozási igény szükségességének felismerése, a 
beteg maximális várakoztatási idejének minimalizálása, a beteg megfelelő ellátóhelyre és 
teamhez irányítása, illetve a beteg és a hozzátartozó, hozzátartozók megfelelő tájékoztatása. 
Az eljárás közetelező része az írásos, elektronikus dokumentáció elkészítése. 
 

 11031  Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs) 
A triázs kategória szerinti várakoztatási idő letelte után vagy a beteg állapotának változása 
esetén végzett újabb állapotfelmérés szerinti ismételt osztályozás elvégzése, valamint a beteg 
állapotának, illetve a kategóriák közti átsorolás dokumentálása. 
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2” 

 
 
 
6. melléklet a …/2018. (…) EMMI rendelethez 

 
Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat a „06071” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD  MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI  
SZEMPONT) 

„ 
11030 Sürgősségi beteg osztályozás (triázs)   
11031 Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs)  

” 

4. melléklet a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

5. melléklet a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez

6. melléklet a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez
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Az emberi erőforrások minisztere 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelete
az egészségügyi ellátások igénybevételét érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4)  bekezdés e)  pont 
ee) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 9/G. §-sal egészül ki:
„9/G.  § Intézményi várólistát és intézményi előjegyzési listát a  19. számú mellékletben meghatározott ellátások 
esetében kell vezetni.”

2. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 19. számú melléklettel egészül ki.

2. A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló  
46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

3. §  A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet 
1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.  § 
(1) bekezdésében meghatározott PET/CT központi várólista nyilvántartási rendszernek a PET-ellátásra szóló beutaló 
kiállítására jogosult szakorvos egészségügyi szolgáltatója, valamint a  PET-ellátást végző egészségügyi szolgáltató 
honlapjáról elérhetőnek kell lennie.”

3. A PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről szóló  
10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet módosítása

4. § (1) A  PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről 10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: 10/2018. EMMI rendelet) 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Szakmai Albizottság tagjai tekintetében a 7. § (6) és (7) bekezdését alkalmazni kell.”

 (2) A 10/2018. EMMI rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Minőségellenőrzési Albizottság tagjai tekintetében a 7. § (7) bekezdését alkalmazni kell.”

 (3) Hatályát veszti a 10/2018. EMMI rendelet
a) 2. § f ) pontja,
b) 7. § (8) és (10) bekezdése,
c) 8. § (6) bekezdésében az „és (10)” szövegrész,
d) 10. §-a.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. alcím az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere



35480 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 

1. melléklet a 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez
„19. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

Intézményi várólisták köre – Beavatkozás megnevezése

A B C D

1.
Várólista 

azonosító
Várólista megnevezés

Beavatkozás 

OENO kódja
Beavatkozás megnevezés

2. 001 Szürkehályog műtétei 51460 Phakoemulsificatio

3. 001 Szürkehályog műtétei 51470 Anterior Chamber Lens implantatio

4. 001 Szürkehályog műtétei 51471 Posterior Chamber Lens implantatio

5. 001 Szürkehályog műtétei 51474
Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl. 
műlencse-beült.

6. 001 Szürkehályog műtétei 51475 Műlencse varrattal történő rögzítése

7. 001 Szürkehályog műtétei 51477
Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, tórikus 
műlencsebeültetéssel

8. 001 Szürkehályog műtétei 51574 Vitrectomia, open sky

9. 002 Mandula, orrmandula műtét 52810 Tonsillectomia, residuum kimetszés

10. 002 Mandula, orrmandula műtét 52820 Tonsillo-adenotomia

11. 002 Mandula, orrmandula műtét 52850 Adenotomia, readenotomia

12. 003
Orrmelléküregek, proc. 
mastoideus műtétei

52030 Mastoidectomia, atticoantrotomia

13. 003
Orrmelléküregek, proc. 
mastoideus műtétei

52121 Polypectomia, ethmoidectomia nélkül az orrüregből

14. 003
Orrmelléküregek, proc. 
mastoideus műtétei

52140 Resectio submucosus septi nasi sec. Killian

15. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

58037 Anterior liberalizáció instrum. nélkül

16. 006
 Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

58038 Anterior liberalizáció + 1-3 szegm. instrumentummal

17. 006
 Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

58039 Anterior liberalizáció + 4 vagy több szegm. instrumentummal

18. 006
 Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5810H Gerinc belső rögzítése

19. 006
 Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5810Q Scoliosis korrekció, sublaminaris hurkolással

20. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel

21. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5810S Khyphosis korrekció

22. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5810T Gerinc osteotomia post.

23. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5810U Gerinc osteotomia ant.

24. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5810V Blokk csigolya eltávolítás
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25. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5810X Hátsó desis instr. nélkül

26. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5810Y Hátsó hemi-arthrodesis

27. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5812A Craniospinalis gerinc-stabilizáció

28. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5812B 3 vagy 4 csigolyát érintő gerinc-stabilizáció

29. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5812C Gerinc-stabilizáció, tumor protézis beültetésével

30. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5812D Kombinált mellső-hátsó gerinc-stabilizáció

31. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5812E Lumbopelvicus gerinc-stabilizáció

32. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5812P 4 csigolyát meghaladó gerinc stabilizáció

33. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5812R
Gerinc-stabilizáció hátulsó Smith-Pethersen vagy pedicularis 
substractios osteotomiával

34. 006
Gerincstabilizáló műtétek, 
gerincdeformitás műtétei

5812S Thoraco-lumbo-sacralis gerinc-stabilizáció

35. 007 Gerincsérv műtétek 58033 Lumbalis discectomia, flavotomian keresztül

36. 007 Gerincsérv műtétek 58034 Lumbalis discectomia, flavo-v.hemilaminect.át

37. 007 Gerincsérv műtétek 58035 Többsz. lumb.discect., flavo-v.laminectomiával

38. 007 Gerincsérv műtétek 58036 Discectomia percutanea

39. 017
Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának 
műtétei I. (Prostatectomia)

56020 Prostatectomia transvesicalis

40. 017
Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának 
műtétei I. (Prostatectomia)

56030 Prostatectomia retropubica (Millin)

41. 017
Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának 
műtétei I. (Prostatectomia)

56060 Vesicula seminalis műtét

42. 017
Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának 
műtétei I. (Prostatectomia)

56070 Periprostaticus műtét

43. 018

Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának 
műtétei II. (Transurethralis 
prostataműtét)

56011 Prostata TUR

44. 018

Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának 
műtétei II. (Transurethralis 
prostataműtét)

56012 Prostata TUR radicalis

45. 018

Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának 
műtétei II. (Transurethralis 
prostataműtét)

56013 Transurethralis prostata incisio
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46. 018

Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának 
műtétei II. (Transurethralis 
prostataműtét)

56014 Prostata cryocaustica

47. 018

Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának 
műtétei II. (Transurethralis 
prostataműtét)

56015 Prostata transurethralis spirál behelyezés

48. 018

Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának 
műtétei II. (Transurethralis 
prostataműtét)

5601A Evaporisatio prostatae transurethralis

49. 018

Prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásának 
műtétei II. (Transurethralis 
prostataműtét)

86051 Thermotherapia prostatae

50. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56511 Ovarialis cysta eltávolítás (Bonney műtét)

51. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56512 Ékresectio az ovariumból, mindkét oldalon

52. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56513 Petefészek eltávolítás, részleges, egyik oldalon

53. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56514 Petefészek eltávolítás, részleges, mindkét oldalon

54. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56520 Petefészek eltávolítás - féloldali

55. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56540 Petefészek eltávolítás - kétoldali (castratio)

56. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56550 Salpingo-oophorectomia - kétoldali

57. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56560 Petefészek helyreállítása

58. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56600 Salpingotomia

59. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56610 Salpingectomia - egyik oldalon

60. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56660 Salpingostomia unilateralis

61. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56710 Conisatio portionis uteri

62. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56720 Cervix elváltozás kimetszése

63. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56721 Kryoconisatio portionis

64. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56722 Elektrocoagulatio portionis

65. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56810 Myoma enucleatio

66. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56820 Amputatio supravaginalis corporis uteri s.Chrobak
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67. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56830 Hysterectomia - hasi

68. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56840 Hysterectomia - hüvelyi

69. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56850 Hysterectomia radicalis-hasi (kiterjesztett)

70. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

56860 Hysterectomia radicalis-hüvelyi (kiterjesztett)

71. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

57064 Hüvelycsonk transabdominalis felfüggesztése

72. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

57150 Vulvectomia bilateralis

73. 019
Nőgyógyászati műtétek nem 
malignus folyamatokban

59801 Sterilisatio (nő)

74. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5814E Térdszalag beültetés (syntethicus)

75. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5814G Térdprotézis beültetés, unicondylaris

76. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre

77. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

78. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

79. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

80. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

81. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58548
Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement 
nélkülire

82. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58549
Térdprotézis femoralis komponens csere cement 
nélküli-cementesre

83. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854A
Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement 
nélkülire

84. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

85. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

86. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre

87. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854E
Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement 
nélkülire

88. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854G Revíziós térdprotézis beültetés

89. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

90. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

91. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5814K Térdprotézis eltávolítás
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92. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58540 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes

93. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58541 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli

94. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854F Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid

95. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5814M Ficat plastica

96. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5814N Green műtét

97. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5814P Térdízületi porc-csont allographt osteochondr.diss

98. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5814R Térdízületi porc-csont autographt osetochondr.diss

99. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854P Protetizált térdízület feltárás implantáció nélkül

100. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854K Patellofemoralis térdprotézis beültetés

101. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854L Patellofemoralis térdprotézis csere

102. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés

103. 020
Térdprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5854N Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás

104. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5814E Térdszalag beültetés (syntethicus)

105. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5814G Térdprotézis beültetés, unicondylaris

106. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58542 Térdprotézis csere cementes-cementesre

107. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58543 Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

108. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58544 Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

109. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58545 Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

110. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58547 Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

111. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58548
Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement 
nélkülire

112. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58549
Térdprotézis femoralis komponens csere cement 
nélküli-cementesre

113. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854A
Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement 
nélkülire

114. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854B Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

115. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854C Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

116. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854D Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre
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117. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854E
Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement 
nélkülire

118. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854G Revíziós térdprotézis beültetés

119. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854H Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

120. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854J Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

121. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5814K Térdprotézis eltávolítás

122. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58540 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes

123. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58541 Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli

124. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854F Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid

125. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5814M Ficat plastica

126. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5814N Green műtét

127. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5814P Térdízületi porc-csont allographt osteochondr.diss

128. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5814R Térdízületi porc-csont autographt osetochondr.diss

129. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854P Protetizált térdízület feltárás implantáció nélkül

130. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854K Patellofemoralis térdprotézis beültetés

131. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854L Patellofemoralis térdprotézis csere

132. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés

133. 021
Térdprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5854N Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás

134. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58150 Csípőprotézis beültetés, cementes

135. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58151 Csípőprotézis beültetés, cement nélküli

136. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815U Csípőprotézis eltávolítás

137. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58156 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre

138. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58157 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire

139. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58158 Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre

140. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58159 Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire

141. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815A Csípőprotézis csere, cementes-cementesre
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142. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815B Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire

143. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815C Csípőprotézis fej csere

144. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815D Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre

145. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815E Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid

146. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

147. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58163 Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia

148. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58164 Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia

149. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58165 Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia

150. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58166 Salter műtét

151. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58167 Pemberton műtét

152. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58168 Polygonalis medence osteotomia

153. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

58169 Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés

154. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés

155. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815J Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire

156. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra

157. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815M Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre

158. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815N Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire

159. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815P Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre

160. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815Q Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire

161. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815R Revíziós csípőprotézis beültetés

162. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés

163. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

164. 022
Csípőprotézis műtét, 
traumatológia szakma

5815V Protetizált csípőízület feltárás implantáció nélkül

165. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58150 Csípőprotézis beültetés, cementes

166. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58151 Csípőprotézis beültetés, cement nélküli
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167. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815U Csípőprotézis eltávolítás

168. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58156 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre

169. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58157 Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire

170. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58158 Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre

171. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58159 Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire

172. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815A Csípőprotézis csere, cementes-cementesre

173. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815B Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire

174. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815C Csípőprotézis fej csere

175. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815D Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre

176. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815E Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid

177. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815F Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

178. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58163 Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia

179. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58164 Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia

180. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58165 Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia

181. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58166 Salter műtét

182. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58167 Pemberton műtét

183. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58168 Polygonalis medence osteotomia

184. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

58169 Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés

185. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés

186. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815J Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire

187. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815K Bipoláris csípőprotézis csere totálra

188. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815M Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre

189. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815N Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire

190. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815P Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre

191. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815Q Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire
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192. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815R Revíziós csípőprotézis beültetés

193. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815S Bipoláris csípőprotézis beültetés

194. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

195. 023
Csípőprotézis műtét, 
ortopédia szakma

5815V Protetizált csípőízület feltárás implantáció nélkül

196. 024 Coronária intervenciók 12660 Szívkatéterezés alapvizsgálat

197. 024 Coronária intervenciók 12730 Szívkatéterezés, vénás percután behatolással

198. 024 Coronária intervenciók 12731 Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással

199. 024 Coronária intervenciók 12740 Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással

200. 024 Coronária intervenciók 12750 Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással

201. 024 Coronária intervenciók 12751 Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással

202. 024 Coronária intervenciók 12752 Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással

203. 024 Coronária intervenciók 12754 Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással

204. 024 Coronária intervenciók 33110 Coronarographia

205. 024 Coronária intervenciók 33114 Coronarographia selectiva

206. 024 Coronária intervenciók 33149 Haemodinamika (diagnosztikus katéterezés)

207. 024 Coronária intervenciók 33970 PTCA

208. 024 Coronária intervenciók 33974 Coronaria stent beültetés

209. 024 Coronária intervenciók 33976 Coronaria stent beültetés további coronária ágba

210. 024 Coronária intervenciók 33981 Coronaria stent beültetés RCA (jobb coronária) ágba

211. 024 Coronária intervenciók 33982 Coronaria stent beültetés IVP (r. interventricularis posterior) ágba

212. 024 Coronária intervenciók 33983 Coronaria stent beültetés RV (r. retroventricularis) ágba

213. 024 Coronária intervenciók 33984 Coronaria stent beültetés LAD-RDA (elülső leszálló) ágba

214. 024 Coronária intervenciók 33985 Coronaria stent beültetés D (r. diagonalis) ágba

215. 024 Coronária intervenciók 33986 Coronaria stent beültetés CX (r. circumflexus) ágba

216. 024 Coronária intervenciók 33987 Coronaria stent beültetés OM (obtus marginalis) ágba

217. 024 Coronária intervenciók 33988 Coronaria stent beültetés IM (intermedier) ágba

218. 024 Coronária intervenciók 33989 Coronaria stent beültetés LM (bal coronaria fő) ágba

219. 024 Coronária intervenciók 3398A Coronaria stent beültetés bypass ágba

220. 024 Coronária intervenciók 53963 Coronaria angioplastica, PTCA, elváltozásonként

221. 024 Coronária intervenciók 53966 Coronaria angioplastica, PTCA, további coronaria ágon

222. 024 Coronária intervenciók 5396F Coronaria angioplastica RCA (jobb coronária) ágon

223. 024 Coronária intervenciók 5396G Coronaria angioplastica IVP (r. interventricularis posterior) ágon

224. 024 Coronária intervenciók 5396H Coronaria angioplastica RV (r. retroventricularis) ágon
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225. 024 Coronária intervenciók 5396I Coronaria angioplastica LAD-RDA (elülső leszálló) ágon

226. 024 Coronária intervenciók 5396J Coronaria angioplastica D (r. diagonalis) ágon

227. 024 Coronária intervenciók 5396K Coronaria angioplastica CX (r. circumflexus) ágon

228. 024 Coronaria intervenciók 5396L Coronaria angioplastica OM (obtus marginalis) ágon

229. 024 Coronária intervenciók 5396M Coronaria angioplastica IM (intermedier) ágon

230. 024 Coronária intervenciók 5396N Coronária angioplastica LM (bal coronaria fő) ágon

231. 024  Coronária intervenciók 5396O Coronária angioplastica bypass ágon

232. 024 Coronária intervenciók 86456
Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített 
coronarografia

233. 024 Coronária intervenciók 86457
Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített 
coronarografia további coronaria ágon

234. 024 Coronária intervenciók 86458
Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített 
coronarografia RCA (jobb coronaria) ágon

235. 024 Coronária intervenciók 86459
Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített 
coronarografia IVP (r. interventricularis posterior) ágon

236. 024 Coronária intervenciók 8645A
Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített 
coronarografia RV (r. retroventricularis) ágon

237. 024 Coronária intervenciók 8645B
Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített 
coronarografia LAD-RDA (elülső leszálló) ágon

238. 024 Coronária intervenciók 8645C
Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített 
coronarografia D (r. diagonalis) ágon

239. 024 Coronária intervenciók 8645D
Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített 
coronarografia CX (r. circumflexus) ágon

240. 024 Coronária intervenciók 8645E
Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített 
coronarografia OM (obtus marginalis) ágon

241. 024  Coronária intervenciók 8645F
Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített 
coronarografia IM (intermedier) ágon

242. 024  Coronária intervenciók 8645G
Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített 
coronarografia LM (bal coronaria fő) ágon

243. 024 Coronária intervenciók 8645H
Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített 
coronarografia bypass ágon

244. 024 Coronária intervenciók 12780 Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással

245. 024 Coronária intervenciók 33030 Szívüregek és coronáriák DSA-ja

246. 024 Coronária intervenciók 53867 Véna cava umbrella transjugularis

247. 024 Coronária intervenciók 53964 Plastica coarctationis aortae, percutan

248. 025
A szív elektrofiziológiai 
vizsgálata, nagy és 
rádiófrekvenciás ablációk

86451 Nagyfrekvenciás intracardialis ablatio

249. 025
A szív elektrofiziológiai 
vizsgálata, nagy és 
rádiófrekvenciás ablációk

86453 Radiofrekvenciás katéter abláció

250. 025
A szív elektrofiziológiai 
vizsgálata, nagy és 
rádiófrekvenciás ablációk

86454
Radiofrekvenciás katéteres abláció elektroanatómiai 
térképezőrendszer segítségével
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251. 025
A szív elektrofiziológiai 
vizsgálata, nagy és 
rádiófrekvenciás ablációk

86455 A szív elektrofiziológiai vizsgálata

252. 026
Jelentős kiterjesztett 
gerincműtétek

5812J Speciális gerincműtét

253. 026
Jelentős kiterjesztett 
gerincműtétek

5812K Kombinált gerincműtét

“

Az emberi erőforrások minisztere 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelete
az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi 
oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről 
és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet 
módosításáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, 
bizonyítványok és a  képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az  ezen okiratok 
birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
lép.

2. §  A Rendelet 3. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:)
„n) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító 
okiratok és a  képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. szeptember 11-i (EU) 
2017/2113 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

4. §  Ez a  rendelet a  2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V.  mellékletének az  előírt képesítések 
megszerzését tanúsító okiratok és a  képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 
2017. szeptember 11-i (EU) 2017/2113 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez 

 
A) Az orvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok az alapképzésben  

 
 A B C D E 
 

 
 

Ország 

 Előírt képesítés 
megszerzését 
tanúsító okirat 

 Kibocsátó szerv 

 A képesítés 
megszerzését 
tanúsító 
okiratot kísérő 
igazolás 

 Hivatkozási 
dátum 

1. 

 Ausztria/ 
Österreich 

 Urkunde über die 
Verleihung des 
akademischen Grades 
Doktor der gesamten 
Heilkunde (bzw. Doctor 
medicinae univer-sae, 
Dr.med.univ.) 

 Medizinische 
Fakultät einer 
Universität, bzw 
Medizinische 
Universität 

   1994.1.1. 

2. 

 Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Diploma van 
arts/Diplőme de 
docteur en médecine 
Diplőme de 
»médecin«/Master in 
de geneeskunde 

 - Les universités/De 
universiteiten 
- Le Jury compétent 
d’enseignement de la 
Communauté 
française/De 
bevoegde 
Examencommissie 
van de Vlaamse 
Gemeenschap 

   1976.12.20. 

3. 

 Bulgária/ 
България 

 Диплома за висше 
образование на 
образователно-
квалифи- кационна 
степен »магистър« по 
Медицина и 
професионална 
квалификация 
»Магистър-лекар« 

 Университет    2007.1.1. 

4.  Ciprus/Κύπρος  Πιστοποιητικό 
Εγγραφής Ιατρού  Ιατρικό Συµβούλιο    2004.5.1. 

5. 
 Cseh 
Köztársaság/ 
Česká Republika 

 Diplom o ukončení 
studia ve studijním 
programu všeobecné 
lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 

 Lékářská fakulta 
univerzity v České 
republice 

   2004.5.1. 

6. 

 Dánia/ Danmark 

 Bevis for 
kandidatuddannelsen i 
medicin (cand.med.) 
Bevis for bestået 
lægevidenskabelig 
embedseksamen 
(cand. med.) 

 Universitet 
Styrelsen for 
Patientsikkerhed 
Medicinsk 
universitetsfakultet 

 - Autorisation 
som læge, 
udstedt af 
Sundhedssty-
relsen og 
- Tilladelse til 
selvstændigt 
virke som læge 
(dokumentation 
for gennemført 
praktisk 
uddannelse), 
udstedt af 
Sundhedssty-
relsen 

 1976.12.20. 

    

 - Autorisation 
som læge og 
tilladelse til 
selvstændigt 
virke som læge 
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7.  Egyesült 
Királyság/United 
Kingdom 

 Primary qualification  Competent examining 
body 

 Certificate of 
experience  1976.12.20. 

8. 

 Észtország/Eesti 

 Arstikraad 
Degree in Medicine 
(MD) 
Diplom arstiteaduse 
õppekava läbimise 
kohta 

 Tartu Ülikool    2004.5.1. 

9.      
Finnország/Suomi
/Finland 

 Lääketieteen 
lisensiaatin  
tutkin-to/Medicine 
licentiatexamen 

 Yliopisto    1994.1.1. 

10.  Franciaország/ 
France 

 Diplőme de fin de 
deuxième cycle des 
études médicales 

 Universités    1976.12.20. 

11. 

 Görögország/ 
Ελλάς  Πτυχίο Ιατρικής 

 – Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστηµίου, 
– Σχολή Επιστηµών 
Υγείας, Τµήµα 
Ιατρικής 
Πανεπιστηµίου 

   1981.1.1. 

12.  Hollandia/ 
Nederland 

 Getuigschrift van met 
goed gevolg afgelegd 
artsexamen 

 Faculteit 
Geneeskunde    1976.12.20. 

13.  Horvátország/ 
Hrvatska 

 Diploma »doktor 
medicine/doktorica 
medicine« 

 Medicinski fakulteti 
sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj 

   2013.7.1. 

14.  Írország/Ireland  Primary qualification  Competent 
examining body 

 Certificate of 
experience 1976.12.20. 

15.  Izland/ Ísland Embættispróf í 
læknisfræði, candidatus 
medicinae (cand. Med.) 

Háskóli Íslands Vottorð um 
viðbótarnám 
(kandidatsár) 
útgefið af 
Heilbrigðis-og 
Tryggingamála-
ráðuneytinu 

1994.1.1. 

16. 

 Lengyelország/ 
Polska 

 Dyplom ukończenia 
studiów wyższych na 
kierunku lekarskim z 
tytułem »lekarza« 

 szkoły wyższe 

 Świadectwo 
złożenia 
Lekarskiego 
Egzaminu 
Państwowego 
(1) (3) 
/Świadectwo 
złożenia 
Lekarskiego 
Egzaminu 
Końcowego (2) 
(3) 

 2004.5.1. 

17.  
Lettország/Latvija  ārsta diploms  Universitātes tipa 

augstskola    2004.5.1. 

18. 
 Liechtenstein/ 
Fürstentum 
Liechtenstein 

Minden, az A) pontban 
felsorolt oklevél, 
amelyet valamely 
másik tagállamban 
állítottak ki 

Illetékes hatóságok 
Gyakorlati 
képzési 
bizonyítvány 

1995.5.1. 

19. 
 

 Litvánia/Lietuva 
  

 1. Aukštojo mokslo 
diplomas, nurodantis 
suteiktą gydytojo 
kvalifikaciją 

 Universitetas 

 1. Internatūros 
pažymėjimas, 
nurodantis 
suteiktą 
medicinos 
gydytojo 
profesinę 
kvalifikaciją 

 2004.5.1. 
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 2. Magistro diplomas 
(medicinos magistro 
kvalifikacinis laipsnis ir 
gydytojo kvalifikacija) 

  

 2. Internatūros 
pažymėjimas 
(medicinos 
gydytojo 
profesinė 
kvalifikacija) 

  

20. 
   Luxemburg/ 
Luxembourg 

 Diplőme d’Etat de 
docteur en médecine, 
chirurgie et 
accouchements 

 Jury d’examen d’Etat  Certificat de 
stage  1976.12.20. 

21. 
 Magyarország  Okleveles orvosdoktor 

oklevél (dr. med.)  Egyetem    2004.5.1. 

22. 

 Málta/Malta  Lawrja ta’ Tabib tal-
Mediċina u l-Kirurġija  Universita` ta’ Malta 

 Ċertifikat ta’ 
reġistrazzjoni 
maħruġ mill-
Kunsill Mediku 

 2004.5.1. 

23. 

  Németország 
/Deutschland 
  

 - Zeugnis über die 
Ärztliche Prüfung 

 Zuständige 
Behörden    1976.12.20. 

 - Zeugnis über die 
Ärztliche Staatsprüfung 
und Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, 
soweit diese nach den 
deutschen 
Rechtsvorschriften 
noch für den Abschluss 
der ärztlichen 
Ausbildung vorgesehen 
war 

      

24. 

 Norvégia/Norge 

Vitnemål for fullført 
grad 
candidata/candidatus 
medicinae, röv.: 
cand.med.  
(Candidata/candidatus 
medicinae, röv.: 
cand.med. fokozat 
megszerzést tanúsító 
oklevél) 

Medisinsk 
universitetsfakultet  
(Egyetem 
orvostudományi kara) 

Bekreftelse på 
praktisk tjeneste 
som lege utstedt 
av kompetens 
offentlig 
myndighet 
(Az illetékes 
hatóság által 
kiállított, 
gyakorlat 
elvégzését 
tanúsító oklevél) 

1994.1.1 

25. 

 Olaszország/ 
Italia 

 Diploma di laurea in 
medicina e chirurgia  Università 

 Diploma di 
abilitazione 
all’esercizio della 
medicina e 
chirurgia 

1976.12.20. 

26. 

 Portugália/ 
Portugal 

 Carta de Curso de 
licenciatura em 
medicina 
Certificado de 
mestrado integrado em 
medicina 

 Universidades 

 Certificado 
emitido pela 
Ordem dos 
Médicos 

 1986.1.1. 

27. 
 Románia/ 
România 

 Diplomă de licenţă de 
doctor medic 
Diploma de licență şi 
master (4) 

 Universităţi 
Ministerul Educației 
Naționale (4) 

   2007.1.1. 

28. 

  Spanyolország/ 
España 

 Título de Licenciado 
en Medicina y Cirugía 
Título de Licenciado en 
Medicina 
Título de Graduado/a 
en Medicina 

 - Ministerio de 
Educación y Cultura 
- El rector de una 
Universidad 

   1986.1.1. 
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29. 

 Svédország/ 
Sverige  Läkarexamen  Universitet eller 

högskola 

 Bevis om 
legitimation som 
läkare, utfärdat 
av 
Socialstyrelsen 

1994.1.1. 

30. 

 Svájc/ 
Schweizerische 
Eidgenossen- 
schaft/ 
Confédération 
suisse/ 
Confederazione 
Svizzera/ 
Confederaziun 
svizra 

1. Diplőme fédéral 
demédecin  
(Szövetségi orvosi 
oklevél) 
2. Eidgenössisches 
Arztdiplom  
(Szövetségi okleveles 
orvos) 
3. Diploma federale 
dimedico  
(Szövetségi orvosi 
oklevél) 

Département fédéral 
de l’intérieur  
(Szövetségi 
Belügyminisztérium)  
Eidgenössisches 
Departement des 
Innern 
(Szövetségi 
Belügyminisztérium)  
Dipartimento federale 
dell’interno 
(Szövetségi 
Belügyminisztérium) 

 2002.6.1. 

31. 

 Szlovénia/ 
Slovenija 

 Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni 
naslov »doktor 
medicine/doktorica 
medicine« 

 Univerza 

 Potrdilo o 
Opravljenem 
Strokovnem 
Izpitu za Poklic 
Zdravnik/ 
Zdravnica 

 2004.5.1. 

32. 
 Szlovákia/ 
Slovensko 

 DIPLOM všeobecné 
lekárstvo doktor 
všeobecného lekárstva 
(»MUDr.«) 

 Univerzita    2004.5.1. 

 (1) 2012-ig. 
(2) 2013-tól. 
(3) 2017. október 1-jéig az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell  
a posztgraduális szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást (»staż podyplomowy«). 
(4) 2011-től. 

 
 

B) A szakorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok  
 

 A. B. C. D. 
 Ország  Előírt képesítés 

megszerzését tanúsító 
okirat 

 Kibocsátó szerv  Hivatkozási 
dátum 

1.  Ausztria/ Österreich  Facharztdiplom  Österreichische 
Ärztekammer 

 1994.1.1. 

2.  Belgium/België/Belgique/ 
Belgie 

 Bijzondere beroepstitel 
van genees-heer-
specialist/Titre 
professionnel particulier de 
médecin spécialiste 

 Minister bevoegd voor 
Volksgezond-heid/Ministre 
de la Santé publique 

 1976.12.20. 

3.  Bulgária/България  Свидетелство за 
призната специалност 

 Университет  2007.1.1. 

4.  Ciprus/Κύπρος  Πιστοποιητικό 
Αναγνώρισης Ειδικότητας 

 Ιατρικό Συµβούλιο  2004.5.1. 

5.  Cseh Köztársaság/ Česká 
Republika 

 Diplom o specializaci  Ministerstvo zdravotnictví  2004.5.1. 

6.  Dánia/ Danmark  Bevis for tilladelse 4i lat 
betegne sig som 
speciallæge 

 Sundhedsstyrelsen 
Styrelsen for 
Patientsikkerhed 

 1976.12.20. 

7.  Egyesült Királyság/United 
Kingdom 

 Certificate of Completion 
of training 

 Postgraduate Medical 
Education and Training 
Board 
General Medical Council 

1976.12.20.  
2010.4.1. 
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8.  Észtország/Eesti  Residentuuri lõpetamist 
tõendav tunnistus 
Residentuuri lõputunnistus 
eriarstiabi erialal 

 Tartu Ülikool  2004.5.1. 

9.  Finnország/Suomi/Finland  Erikoislääkärin 
tutkinto/Specialläkare-
xamen 

 Yliopisto  1994.1.1. 

10.  Franciaország/France 
  
  

 1. Certificat d’études 
spéciales de médecine 
accompagné du diplőme 
d’Etat de docteur en 
médecine 

 1. Universités  1976.12.20. 
  
  

 2. Attestation de médecin 
spécialiste qualifié 
accompagnée du diplőme 
d’Etat de docteur en 
médecine 

 2. Conseil de l’Ordre des 
médecins 

 3. Diplőme d’études 
spécialisées ou diplőme 
d’études spécialisées 
complémentaires qualifiant 
de médecine accompagné 
du diplőme d’Etat de 
docteur en médecine 

 3. Universités 

11.  Görögország/Ελλάς  Τίτλος Ιατρικής 
Ειδικότητας 

 1. Περιφέρεια 
2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
3. Νοµαρχία 

 1981.1.1. 

12. 
 

 Hollandia/ Nederland 
  

 Bewijs van inschrijving in 
een Specialistenregister 

 - Medische Specialisten 
Registratie Commissie 
(MSRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschap-
pij tot bevordering der 
Geneeskunst 
- Sociaal-Geneeskundigen 
Registratie Commissie 
(SGRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschap-
pij tot Bevordering der 
Geneeskunst 

 1976.12.20. 
  

 Diploma geneeskundig 
specialist 

 - Registratiecommissie 
Geneeskundig Specialisten 
(RGS) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschap-
pij tot Bevordering der 
Geneeskunst (1) 

13.  Horvátország/Hrvatska  Diploma o specijalističkom 
usavrša-vanju 

 Ministarstvo nadležno za 
zdravstvo 

 2013.7.1. 

14.  Írország/Ireland  Certificate of Specialist 
doctor 

 Competent authority  1976.12.20. 

15.  Izland/ Ísland Sérfræðileyfi 
(Szakosodás/szakorvosi 
engedély) 

Heilbrigðis-og 
Tryggingamálaráðuneyti  
(Egészségügyi és 
Társadalombiztosítási 
Minisztérium) 

1994.1.1. 

16.  Lengyelország/ Polska  Dyplom uzyskania tytułu 
specjalisty 

 Centrum Egzaminów 
Medycznych 

 2004.5.1. 

17.  Lettország/ Latvija  »Sertifikāts«-kompetentu 
iestāžu izsniegts 
dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
specialitātē 

 Latvijas Ārstu biedrība 
Latvijas Ārstniecības 
personu profesionālo 
organizāciju savienība 

 2004.5.1. 
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18.  Liechtenstein/ Fürstentum 
Liechtenstein 

Minden, a B) pontban 
felsorolt oklevél, amelyet 
valamely másik 
tagállamban állítottak ki 

Illetékes hatóságok 1995.5.1. 

19. Litvánia/Lietuva 
 

 1. Rezidentūros 
pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo 
specialisto profesinę 
kvalifikaciją 
2. Rezidentūros 
pažymėjimas (gydytojo 
specialisto profesinė 
kvalifikacija) 

 Universitetas  2004.5.1. 

20.  Luxemburg/Luxembourg  Certificat de médecin 
spécialiste 

 Ministre de la Santé 
publique 

 1976.12.20. 

21.  Magyarország  Szakorvosi bizonyítvány  Nemzeti Vizsgabizottság  2004.5.1. 
22.  Málta/Malta  Ċertifikat ta’ Speċjalista 

Mediku 
 Kumitat ta’ Approvazzjoni 
dwar Speċ-jalisti 

 2004.5.1. 

23.  Németország/Deutschland  Fachärztliche 
Anerkennung 

 Landesärztekammer  1976.12.20. 

24.  Norvégia/Norge Spesialistgodkjenning 
(Szakorvosi oklevél) 

Den norske laegeforening 
ihht. delegert myndighet 
(A norvég orvosi kamara 
által jóváhagyott hatóság) 

1994.1.1. 

25.  Olaszország/ Italia  Diploma di medico 
specialista 

 Università  1976.12.20. 

26.  Portugália/Portugal  Titulo de especialista  Ordem dos Médicos  1986.1.1. 
27.  Románia/România  Certificat de medic 

specialist 
 Ministerul Sănătăţii  2007.1.1. 

28.  Spanyolország/España  Título de Especialista  Ministerio de Educación y 
Cultura 

 1986.1.1. 

29.  Svédország/Sverige  Bevis om 
specialkompetens som 
läkare, utfärdat av 
Socialstyrelsen 

 Socialstyrelsen  1994.1.1. 

30.  Svájc/Schweizerische 
Eidgenossenschaft/ 
Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Diplőme de médecin 
spécialiste 
(Szakorvos) 
Diplom als Facharzt 
(Szakorvos) 
Diploma di medico 
specilista 
(Szakorvos) 

Département fédéral de 
l’intérieur et Fédération des 
médecins suisses  
(Szövetségi 
Belügyminisztérium)  
Eidgenössisches 
Departement des Innern und 
Verbindung der Schweizer 
Ärztinnen und Ärzte 
Dipartimento federale 
dell’interno e 
Federazione dei medici 
svizzeri 

2002.6.1. 

31.  Szlovénia/Slovenija  Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu 

 1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica 
Slovenije 

 2004.5.1. 

32.  Szlovákia/Slovensko  Diplom o špecializácii  1. Slovenská zdravotnícka 
univerzita 
2. Univerzita Komenského v 
Bratislave 
3. Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach 

 2004.5.1. 

 (1) 2013. januártól. 
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C) A szakorvosi képzések megnevezései 

1. Aneszteziológia és általános sebészet 

 A. B. C. 
   Aneszteziológia  Általános sebészet 
 

   Minimális képzési idő: 
3 év 

 Minimális képzési idő: 5 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1. 

 Ausztria/Österreich 
 Anästhesiologie und 
Intensivmedizin 

 - Chirurgie 
- Allgemeinchirurgie und Viszeralchirur-gie 
(1) 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Anesthésie-
réanimation/Anesthesie- 
reani-matie 

 Chirurgie/Heelkunde 

3.  Bulgária/България  Анестезиология и 
интензивно лечение 

 Хирургия 

4.  Ciprus/Κύπρος  Αναισθησιολογία  Γενική Χειρουργική 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká 

Republika 
 Anesteziologie a 
intenzivní medicína 

 Chirurgie 

6.  Dánia/ Danmark  Anæstesiologi  Kirurgi 
7.  Egyesült Királyság/United 

Kingdom 
 Anaesthetics  General surgery 

8.  Észtország/Eesti  Anestesioloogia  Üldkirurgia 
9. 

 Finnország/Suomi/Finland 
 Anestesiologia ja 
tehohoito/Anestesiologi 
och intensivvård 

 Yleiskirurgia/Allmän kirurgi 

10.  Franciaország/France  Anesthésie-réanimation  Chirurgie générale 
11.  Görögország/Ελλάς  Αναισθησιολογία  Χειρουργική 
12.  Hollandia/Nederland  Anesthesiologie  Heelkunde 
13. 

 Horvátország/Hrvatska 
 Anesteziologija, 
reanimatologija i 
intenzivna medicina 

 Opća kirurgija 

14.  Írország/Ireland  Anaesthesia  General surgery 
15.  Izland/ Ísland Svæfinga-og 

gjörgæslulæknisfræði 
Skurðlækningar 

16.  Lengyelország/Polska  Anestezjologia i 
intensywna terapia 

 Chirurgia ogólna 

17.  Lettország/Latvija  Anestezioloģija un 
reanimatoloģija 

 Ķirurģija 

18.  Litvánia/Lietuva 
 

 Anesteziologija 
reanimatologija 

 Chirurgija 

19.  Liechtenstein/ Fürstentum 
Liechtenstein 

Anästhesiologie Chirurgie 

20.  Luxemburg/Luxembourg  Anesthésie-réanimation  Chirurgie générale 
21. Magyarország  Aneszteziológia és 

intenzív terápia  
 Sebészet 

22.  Málta/Malta  Anesteżija u Kura 
Intensiva 

 Kirurġija Ġenerali 

23.  Németország/Deutschland  Anästhesiologie  (Allgemeine) Chirurgie 
24  Norvégia/Norge Anestesiologi Generell kirurgi 
25. 

 Olaszország/ Italia 

 Anestesia, rianimazione 
e terapia intensiva 
Anestesia, rianimazione, 
terapia intensiva e del 
dolore (2) 

 Chirurgia generale 
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26.  Portugália/Portugal  Anestesiologia  Cirurgia geral 
27.  Románia/România  Anestezie şi terapie 

intensivă 
 Chirurgie generală 

28.  Spanyolország/España  Anestesiología y 
Reanimación 

 Cirugía general y del aparato digestivo 

29.  Svédország/Sverige  Anestesi och 
intensivvård 

 Kirurgi 

30.  Svájc/ Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédératio
n suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Anesthésiologie  
Anästhesiologie  
Anestesiologia 

Chirurgie  
Chirurgie  
Chirurgia 

31.  Szlovákia/Slovensko  Anestéziológia a 
intenzívna medicína 

 Chirurgia 

32. 

 Szlovénia/Slovenija 

 Anesteziologija, 
reanimatologija in 
periope-rativna 
intenzivna medicina 

 Splošna kirurgija 

 (1) 2015. júniustól. 
(2) 2015. februártól. 

 
 

2. Idegsebészet és Szülészet-nőgyógyászat 
 

 A. B. C. 
    Idegsebészet  Szülészet-nőgyógyászat 
 

   Minimális képzési idő:  
5 év 

 Minimális képzési idő: 4 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1.  Ausztria/Österreich  Neurochirurgie  Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Neurochirurgie  Gynécologie - obstétrique/Gynaecologie - 
 verloskunde 

3.  Bulgária/България  Неврохирургия  Акушерство и гинекология 
4.  Ciprus/Κύπρος  Νευροχειρουργική  Μαιευτική – Γυναικολογία 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká 

Republika 
 Neurochirurgie  Gynekologie a porodnictví 

6.  Dánia/ Danmark  Neurokirurgi  Gynækologi og obstetrik 
7.  Egyesült Királyság/United 

Kingdom 
 Neurosurgery  Obstetrics and gynaecology 

8.  Észtország/Eesti  Neurokirurgia  Sünnitusabi ja günekoloogia 
9.  Finnország/Suomi/Finland  

Neurokirurgia/Neurokirurgi 
 Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjuk-
do-mar och förlossningar 

10.  Franciaország/France  Neurochirurgie  Gynécologie - obstétrique 
11.  Görögország/Ελλάς  Νευροχειρουργική  Μαιευτική-Γυναικολογία 
12.  Hollandia/Nederland  Neurochirurgie  Obstetrie en Gynaecologie 
13.  Horvátország/Hrvatska  Neurokirurgija  Ginekologija i opstetricija 
14.  Írország/Ireland  Neurosurgery  Obstetrics and gynaecology 
15.  Izland/ Ísland Taugaskurðlækningar Fæðingar- og kvenlækningar 
16.  Lengyelország/Polska  Neurochirurgia  Położnictwo i ginekologia 
17.  Lettország/Latvija  Neiroķirurģija  Ginekoloģija un dzemdniecība 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum 

Liechtenstein 
Neurochirurgie Gynäkologie und Geburtshilfe 

19.  Litvánia/Lietuva  Neurochirurgija  Akušerija ginekologija 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Neurochirurgie  Gynécologie - obstétrique 
21.  Magyarország  Idegsebészet  Szülészet-nőgyógyászat 
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22.  Málta/Malta  Newrokirurġija  Ostetriċja u Ġinekoloġija 
23.  Németország/Deutschland  Neurochirurgie  Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
24.  Norvégia/Norge Nevrokirurgi Fødselshjelp og kvinnesykdommer 
25.  Olaszország/ Italia  Neurochirurgia  Ginecologia e ostetricia 
26.  Portugália/Portugal  Neurocirurgia  Ginecologia e obstetricia 
27.  Románia/România  Neurochirurgie  Obstetrică-ginecologie 
28.  Spanyolország/España  Neurocirugía  Obstetricia y ginecología 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Neurochirurgie  
Neurochirurgie  
Neurochirurgia 

 
Gynécologie et obstétrique 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
Ginecologia e ostetricia 

30.  Svédország/Sverige  Neurokirurgi  Obstetrik och gynekologi 
31.  Szlovákia/Slovensko  Neurochirurgia  Gynekológia a pőrodníctvo 
32.  Szlovénia/Slovenija  Nevrokirurgija  Ginekologija in porodništvo 

 
3. Belgyógyászat és Szemészet 

 
 A B C 

    Belgyógyászat  Szemészet 
 

  
 Minimális 

képzési idő:  
5 év 

 Minimális képzési idő: 3 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1.  Ausztria/Österreich  Innere Medizin  Augenheilkunde und 

Optometrie 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Médecine 
interne/Inwendige 
geneeskunde 

 Ophtalmologie/Oftalmologie 

3.  Bulgária/България  Вътрешни 
болести 

 Очни болести 

4.  Ciprus/Κύπρος  Παθολογία  Οφθαλµολογία 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Vnitřní lékařství  Oftalmologie 
6.  Dánia/ Danmark    Oftalmologi 
7. 

 Egyesült Királyság/United Kingdom 
 General 
(internal) 
medicine 

 Ophthalmology 

8.  Észtország/Eesti  Sisehaigused  Oftalmoloogia 
9.  Finnország/Suomi/Finland  Sisätaudit/Inre 

medicin 
 Silmätaudit/Ögonsjukdomar 

10.  Franciaország/France  Médecine 
interne 

 Ophtalmologie 

11.  Görögország/Ελλάς  Παθολογία  Οφθαλµολογία 
12.  Hollandia/Nederland  Interne 

geneeskunde 
 Oogheelkunde 

13.  Horvátország/Hrvatska  Opća interna 
medicina 

 Oftalmologija i optometrija 

14. 
 Írország/Ireland 

 General 
(Internal) 
Medicine 

 Ophthalmic surgery 
Ophthalmology (1) 

15.  Izland/ Ísland Lyflækningar Augnlækningar 
16.  Lengyelország/Polska  Choroby 

wewnętrzne 
 Okulistyka 

17.  Lettország/Latvija  Internā medicīna  Oftalmoloģija 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein Innere Medizin Augenheilkunde 
19.  Litvánia/Lietuva  Vidaus ligos  Oftalmologija 
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20.  Luxemburg/Luxembourg  Médecine 
interne 

 Ophtalmologie 

21.  Magyarország  Belgyógyászat  Szemészet 
22.  Málta/Malta  Mediċina Interna  Oftalmoloġija 
23.  Németország/Deutschland  Innere Medizin  Augenheilkunde 
24.  Norvégia/Norge Indremedisin Øyesykdommer 
25.  Olaszország/ Italia  Medicina interna  Oftalmologia 
26.  Portugália/Portugal  Medicina interna  Oftalmologia 
27.  Románia/România  Medicină internă  Oftalmologie 
28.  Spanyolország/España  Medicina interna  Oftalmología 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra 

 
Médecine interne  
Innere Medizin  
Medicina interna 

Ophtalmologie  
Ophthalmologie  
Oftalmologia 

30.  Svédország/Sverige  Internmedicin  Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
31.  Szlovákia/Slovensko  Vnútorné 

lekárstvo 
 Oftalmológia 

32.  Szlovénia/Slovenija  Interna medicina  Oftalmologija 
 (1) 1991/1992-től. 

 
 

4. Fül-orr-gégegyógyászat és Csecsemő-és gyermekgyógyászat 
 
 A. B. C. 
 

   Fül-orr-gégegyógyászat  Csecsemő- és 
gyermekgyógyászat 

 
   Minimális képzési idő: 3 év  Minimális képzési idő:  

4 év 
 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1. 

 Ausztria/Österreich 

 - Hals-, Nasen- und 
Ohrenkrankheiten 
- Hals-, Nasen- und 
Ohrenheilkunde (1) 

 Kinder- und 
Jugendheilkunde 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Oto-rhino-
laryngologie/Otorhinolaryngolo-
gie 

 Pédiatrie/Pediatrie 

3.  Bulgária/България  Ушно-носно-гърлени болести  Педиатрия 
4.  Ciprus/Κύπρος  Ωτορινολαρυγγολογία  Παιδιατρική 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Otorinolaryngologie  Dĕtské lékařství 
6.  Dánia/ Danmark  Oto-rhino-laryngologi  Pædiatri 
7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Otolaryngology  Paediatrics 
8.  Észtország/Eesti  Otorinolarüngoloogia  Pediaatria 
9. 

 Finnország/Suomi/Finland 
 Korva-, nenä- ja 
kurkkutaudit/Öron-, näs-och 
halssjukdomar 

 
Lastentaudit/Barnsjukdomar 

10.  Franciaország/France  Oto-rhino-laryngologie et 
chirurgie cervico-faciale 

 Pédiatrie 

11.  Görögország/Ελλάς  Ωτορινολαρυγγολογία  Παιδιατρική 
12.  Hollandia/Nederland  Keel-, neus- en oorheelkunde  Kindergeneeskunde 
13.  Horvátország/Hrvatska  Otorinolaringologija  Pedijatrija 
14.  Írország/Ireland  Otolaryngology  Paediatrics 
15.  Izland/ Ísland Háls-, nef- og eyrnalækningar Barnalækningar 
16.  Lengyelország/Polska  Otorynolaryngologia  Pediatria 
17.  Lettország/Latvija  Otolaringoloģija  Pediatrija 
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18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein Hals-, Nasen- und 
Ohrenkrankheiten 

Kinderheilkunde 

19.  Litvánia/Lietuva  Otorinolaringologija  Vaikų ligos 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Oto-rhino-laryngologie  Pédiatrie 
21.  Magyarország  Fül-orr-gégegyógyászat  Csecsemő- és 

gyermekgyógyászat 
22.  Málta/Malta  Otorinolaringoloġija  Pedjatrija 
23.  Németország/Deutschland  Hals-Nasen-Ohrenheilkunde  Kinder- und Jugendmedizin 
24.  Norvégia/Norge Øre-nese-halssykdommer Barnesykdommer 
25.  Olaszország/ Italia  Otorinolaringoiatria  Pediatria 
26.  Portugália/Portugal  Otorrinolaringologia  Pediatria 
27.  Románia/România  Otorinolaringologie  Pediatrie 
28.  Spanyolország/España  Otorrinolaringología  Pediatría y sus áreas 

especificas 
29. Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Oto-rhino-laryngologie Oto-
Rhino-Laryngologie 
Otorinolaringoiatria 

Pédiatrie 
Kinder- und Jugendmedizin 
Pediatria 

 
30.  Svédország/Sverige  Öron-, näs- och halssjukdomar 

(oto-rhino-laryngologi) 
 Barn- och ungdomsmedicin 

31.  Szlovákia/Slovensko  Otorinolaryngológia  Pediatria 
32.  Szlovénia/Slovenija  Otorinolaringológija  Pediatrija 
 (1) 2015. júniustól. 
 

5. Tüdőgyógyászat és Urológia 
 
 

 A. B. C. 
    Tüdőgyógyászat  Urológia 
 

   Minimális képzési idő: 4 év  Minimális képzési idő:  
5 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1.  Ausztria/Österreich  - Lungenkrankheiten 

- Innere Medizin und Pneumologie (2) 
 Urologie 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Pneumologie  Urologie 

3.  Bulgária/България  Пневмология и фтизиатрия  Урология 
4.  Ciprus/Κύπρος  Πνευµονολογία – Φυµατιολογία  Ουρολογία 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká 

Republika 
 Pneumologie a ftizeologie  Urologie 

6.  Dánia/ Danmark  Intern medicin: lungesygdomme  Urologi 
7.  Egyesült Királyság/United 

Kingdom 
 Respiratory medicine  Urology 

8.  Észtország/Eesti  Pulmonoloogia  Uroloogia 
9.  Finnország/Suomi/Finland  Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjuk-

domar och allergologi 
 Urologia/Urologi 

10.  Franciaország/France  Pneumologie  Chirurgie urologique 
11.  Görögország/Ελλάς  Φυµατιολογία- Πνευµοvολογία  Ουρολογία 
12.  Hollandia/Nederland  Longziekten en tuberculose  Urologie 
13.  Horvátország/Hrvatska  Pulmologija  Urologija 
14.  Írország/Ireland  Respiratory medicine  Urology 
15.  Izland/ Ísland Lungnalækningar Þvagfæraskurðlækningar 
16.  Lengyelország/Polska  Choroby płuc  Urologia 
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17.  Lettország/Latvija  Ftiziopneimonoloģija  Uroloģija 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum 

Liechtenstein 
 
Pneumologie 

Urologie 

19.  Litvánia/Lietuva  Pulmonologija  Urologija 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Pneumologie  Urologie 
21.  Magyarország  Tüdőgyógyászat  Urológia 
22.  Málta/Malta  Mediċina Respiratorja  Uroloġija 
23.  Németország/Deutschland  - Pneumologie 

- Innere Medizin und Pneumologie (1) 
 Urologie 

24.  Norvégia/Norge Lungesykdommer Urologi 
25.  Olaszország/ Italia  Malattie dell’apparato respiratorio  Urologia 
26.  Portugália/Portugal  Pneumologia  Urologia 
27.  Románia/România  Pneumologie  Urologie 
28.  Spanyolország/España  Neumología  Urología 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Pneumologie  
Pneumologie  
Pneumologia  

Urologie  
Urologie  
Urologia 

30.  Svédország/Sverige  Lungsjukdomar (pneumologi)  Urologi 
31.  Szlovákia/Slovensko  Pneumológia a ftizeológia  Urológia 
32.  Szlovénia/Slovenija  Pnevmologija  Urologija 

 (1) 2011. júliustól. 
(2) 2015. júniustól. 

 
6. Ortopédia és Patológia 

 
 A. B. C. 
    Ortopédia  Patológia 
 

   Minimális képzési idő: 5 év  Minimális képzési idő:  
4 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1. 

 Ausztria/Österreich 

 - Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 
- Orthopädie und Traumatologie (2) 

 - Pathologie 
- Klinische Pathologie und 
Molekularpathologie (2) 
- Klinische Pathologie und 
Neuropathologie 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Chirurgie orthopédique/Orthopedische 
heelkunde 

 Anatomie 
pathologique/Pathologische 
anatomie 

3.  Bulgária/България  Ортопедия и травматология  Обща и клинична 
патология 

4.  Ciprus/Κύπρος  Ορθοπεδική  Παθολογοανατοµία – 
Ιστολογία 

5.  Cseh Köztársaság/ Česká 
Republika 

 Ortopedie  Patologie 

6.  Dánia/ Danmark  Ortopædisk kirurgi  Patologisk anatomi og 
cytology 

7.  Egyesült Királyság/United 
Kingdom 

 Trauma and orthopaedic surgery  Histopathology 

8.  Észtország/Eesti  Ortopeedia  Patoloogia 
9.  Finnország/Suomi/Finland  Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och 

traumatologi 
 Patologia/Patologi 

10.  Franciaország/France  Chirurgie orthopédique et traumatologie  Anatomie et cytologie 
pathologiques 

11.  Görögország/Ελλάς  Ορθοπεδική  Παθολογική Ανατοµική 
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12.  Hollandia/Nederland  Orthopedie  Pathologie 
13.  Horvátország/Hrvatska  Ortopedija i traumatologija  Patologija 

Patologija i citologija (3) 
14.  Írország/Ireland  Trauma and orthopaedic surgery  Histopathology 
15.  Izland/ Ísland Bæklunarskurðlaekningar Vefjameinafræði 
16.  Lengyelország/Polska  Ortopedia i traumatologia narządu ruchu  Patomorfologia 
17.  Lettország/Latvija  Traumatoloģija un ortopēdija  Patoloģija 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum 

Liechtenstein 
Orthopädische Chirurgie Pathologie 

19.  Litvánia/Lietuva  Ortopedija traumatologija  Patologija 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Orthopédie  Anatomie pathologique 
21.  Magyarország  Ortopédia és traumatológia  Patológia 
22.  Málta/Malta  Kirurġija Ortopedika  Istopatoloġija 
23.  Németország/Deutschland  - Orthopädie (und Unfallchirurgie) 

- Orthopädie und Unfallchirurgie (1) 
 Pathologie 

24.  Norvégia/Norge Ortopedisk kirurgi Patologi 
25.  Olaszország/Italia  Ortopedia e traumatologia  Anatomia patologica 
26.  Portugália/Portugal  Ortopedia  Anatomia patologica 
27.  Románia/România  Ortopedie şi traumatologie  Anatomie patologică 
28.  Spanyolország/España  Cirugía ortopédica y traumatología  Anatomía patológica 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

 
 
Chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’appareil locomoteur Orthopädische 
Chirurgie und Traumatologie des 
Bewegungsapparates 
Chirurgia ortopedica e traumatologia del 
sistema motorio 

Pathologie  
Pathologie  
Patologia 

30.  Svédország/Sverige  Ortopedi  Klinisk patologi 
31.  Szlovákia/Slovensko  Ortopédia  Patologická anatómia 
32.  Szlovénia/Slovenija  - Ortopedska kirurgija; Travmatologija  Patologija 

 (1) 2006. májustól. 
(2) 2015. júniustól. 
(3) 2015. november 3-tól. 

 
 

7. Neurológia és Pszichiátria 
 

 A. B. C. 
    Neurológia  Pszichiátria 
    Minimális képzési idő: 4 év  Minimális képzési idő: 4 év 
 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 

1.  Ausztria/Österreich  Neurologie  Psychiatrie und 
Psychotherapeutische Medizin 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Neurologie  Psychiatrie, particulièrement de 
l’adulte/ Psychiatrie, meer 
bepaald in de volwas-
senpsychiatrie 

3.  Bulgária/България  Нервни болести  Психиатрия 
4.  Ciprus/Κύπρος  Νευρολογία  Ψυχιατρική 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká 

Republika 
 Neurologie  Psychiatrie 

6.  Dánia/ Danmark  Neurologi  Psykiatri 
8.  Egyesült Királyság/United 

Kingdom 
 Neurology  General psychiatry 
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9.  Észtország/Eesti  Neuroloogia  Psühhiaatria 
10.  Finnország/Suomi/Finland  Neurologia/Neurologi  Psykiatria/Psykiatri 
11.  Franciaország/France  Neurologie  Psychiatrie 
12.  Görögország/Ελλάς  Νευρολογία  Ψυχιατρική 
13.  Hollandia/Nederland  Neurologie  Psychiatrie 
14.  Horvátország/Hrvatska  Neurologija  Psihijatrija 
15.  Írország/Ireland  Neurology  Psychiatry 
16.  Izland/ Ísland Taugalækningar  Geðlækningar 
17.  Lengyelország/Polska  Neurologia  Psychiatria 
18.  Lettország/Latvija  Neiroloģija  Psihiatrija 
19.  Liechtenstein/ Fürstentum 

Liechtenstein 
Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 

20  Litvánia/Lietuva  Neurologija  Psichiatrija 
21.  Luxemburg/Luxembourg  Neurologie  Psychiatrie 
20.  Magyarország  Neurológia  Pszichiátria 
22.  Málta/Malta  Newroloġija  Psikjatrija 
23.  Németország/Deutschland  Neurologie  Psychiatrie und Psychotherapie 
24.  Norvégia/Norge Nevrologi Psykiatri 
25.  Olaszország/Italia  Neurologia  Psichiatria 
26.  Portugália/Portugal  Neurologia  Psiquiatria 
27.  Románia/România  Neurologie  Psihiatrie 
28.  Spanyolország/España  Neurología  Psiquiatría 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Neurologie  
Neurologie  
Neurologia 

Psychiatrie et psychothérapie  
Psychiatrie und Psychotherapie  
Psichiatria e psicoterapia 

30.  Svédország/Sverige  Neurologi  Psykiatri 
31.  Szlovákia/Slovensko  Neurológia  Psychiatria 
32.  Szlovénia/Slovenija  Nevrologija  Psihiatrija 

 
 
 

8. Radiológia és Sugárterápia 
 

 A. B. C. 
    Radiológia  Sugárterápia 
    Minimális képzési idő: 4 év  Minimális képzési idő: 4 év 
 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 

1.  Ausztria/Österreich  Radiologie  Strahlentherapie-
Radioonkologie 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 
Radiodiagnostic/Röntgendiagnose 

 Radiothérapie-oncologie/ 
Radiotherapie-oncologie 

3.  Bulgária/България  Образна диагностика  Лъчелечение 
4.  Ciprus/Κύπρος  Ακτινολογία  Ακτινοθεραπευτική 

Ογκολογία 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Radiologie a zobrazovací metody  Radiační onkologie 
6.  Dánia/ Danmark  Radiologi  Klinisk Onkologi 
7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Clinical radiology  Clinical oncology 
8.  Észtország/Eesti  Radioloogia  Onkoloogia 
9.  Finnország/Suomi/Finland  Radiologia/Radiologi  

Syöpätaudit/Cancersjukdomar 
10.  Franciaország/France  Radiodiagnostic et imagerie  Oncologie option oncologie 
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médicale radiothérapique 
11.  Görögország/Ελλάς  Ακτινοδιαγνωστική  Ακτινοθεραπευτική – 

Ογκολογία 
12.  Hollandia/Nederland  Radiologie  Radiotherapie 
13.  Horvátország/Hrvatska  Klinička radiologija  Onkologija i radioterapija 
14.  Írország/Ireland  Radiology  Radiation oncology 
15.  Izland/ Ísland  Geislalækningar - 
16.  Lengyelország/Polska  Radiologia i diagnostyka 

obrazowa 
 Radioterapia onkologiczna 

17.  Lettország/Latvija  Diagnostiskā radioloģija  Terapeitiskā radioloģija 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein - Medizinische 

Radiologie/Radio Onkologie 
19.  Litvánia/Lietuva  Radiologija  Onkologija radioterapija 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Radiodiagnostic  Radiothérapie 
21.  Magyarország  Radiológia  Sugárterápia 
22.  Málta/Malta  Radjoloġija  Onkoloġija u Radjoterapija 
23.  Németország/Deutschland  (Diagnostische) Radiologie  Strahlentherapie 
24.  Norvégia/Norge - - 
25.  Olaszország/Italia  Radiodiagnostica  Radioterapia 
26.  Portugália/Portugal  Radiodiagnóstico  Radioterapia Radioncologia 
27.  Románia/România  Radiologie-imagistică medicală  Radioterapie 
28.  Spanyolország/España  Radiodiagnóstico  Oncología radioterápica 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

-  
Radio-oncologie/radiothérapie  
Radio-
Onkologie/Strahlentherapie  
Radio-oncologia/radioterapia 

30.  Svédország/Sverige  Medicinsk radiologi Radiologi (2)  Tumörsjukdomar (allmän 
onkologi) Onkologi (1) 

31.  Szlovákia/Slovensko  Rádiológia  Radiačná onkológia 
32.  Szlovénia/Slovenija  Radiologija  Radioterapija in onkologija 

 (1) 2008. szeptembertől. 
(2) 2015. májustól. 

 
9. Plasztikai Sebészet és Klinikai biológia 

 
 

 A. B. C. 
    Plasztikai sebészet  Klinikai biológia 
 

   Minimális képzési idő: 5 év  Minimális képzési idő: 
4 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1. 

 Ausztria/Österreich 

 Plastische, Ästhetische und 
Rekonstruktive Chirurgie 
Plastische, Rekonstruktive und 
Ästhetische Chirurgie (3) 

 Medizinische Biologie 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Chirurgie plastique, reconstructrice et 
est-hétique/Plastische, reconstructieve 
en esthetische heelkunde 

 Biologie 
clinique/Klinische 
biologie 

3.  Bulgária/България  Пластично-възстановителна и 
естетична хирургия 

 Клинична 
лаборатория 

4.  Ciprus/Κύπρος  Πλαστική Χειρουργική   
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Plastická chirurgie   

6.  Dánia/ Danmark  Plastikkirurgi   

7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Plastic surgery   
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8.  Észtország/Eesti  Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia  Laborimeditsiin 
9.  Finnország/Suomi/Finland  Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi   

10.  Franciaország/France  Chirurgie plastique, reconstructrice et 
esthétique 

 Biologie médicale 

11.  Görögország/Ελλάς  Πλαστική Χειρουργική  Ιατρική βιοπαθολογία 
(5) 

12.  Hollandia/Nederland  Plastische chirurgie   
13.  Horvátország/Hrvatska  Plastična, rekonstrukcijska i estetska 

kirurgija 
  

14.  Írország/Ireland  Plastic, reconstructive and aesthetic 
surgery 

  

15.  Izland/ Ísland Lýtalækningar  Diagnostyka 
laboratoryjna 

16.  Lengyelország/Polska  Chirurgia plastyczna  Diagnostyka 
laboratoryjna 

17.  Lettország/Latvija  Plastiskā ķirurģija   

18.  Liechtenstein/ Fürstentum 
Liechtenstein 

Plastische- und 
Wiederherstellungschirurgie 

 Laboratorinė medicina 

19.  Litvánia/ Lietuva  Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija  Laboratorinė medicina 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Chirurgie plastique  Biologie clinique 
21.  Magyarország  Plasztikai és égés- sebészet  Orvosi laboratóriumi 

diagnosztika 
22. Málta/Malta  Kirurġija Plastika   

23. 
Németország/Deutschland 

 - Plastische (und Ästhetische) Chirurgie 
- Plastische und Ästhetische Chirurgie 
(1) 

 Laboratoriumsmedizin 
(2) 

24. Norvégia/Norge Plastikkirurgi  Patologia clinica 
Patologia clinica e 
biochimica clinica (4) 

25.  Italia  Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 
estetica 

 Patologia clinica 
Patologia clinica e 
biochimica clinica (4) 

26.  Portugália/Portugal  Cirurgia plástica, estética e 
reconstrutiva 

 Patologia clínica 

27.  Románia/România  Chirurgie plastică, estetică şi 
microchirurgie reconstructivă 

 Medicină de laborator 

28.  Spanyolország/España  Cirugía plástica, estética y reparadora  Análisis clínicos 
29. Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Chirurgie plastique, reconstructive et 
esthétique Plastische, 
Rekonstruktive und Ästhetische 
Chirurgie 
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 
estetica 

  

30.  Svédország/ Sverige  Plastikkirurgi   
31.  Szlovákia/Slovensko  Plastická chirurgia  Laboratórna medicína 
32.  Szlovénia/Slovenija  Plastična, rekonstrukcijska in estetska 

kirurgija 
  

 (1) 2006-tól. 
(2) 2012-től. 
(3) 2015. júniustól. 
(4) 2015. júniustól. 
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 30. 
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10. Mikrobiológia és bakteriológia és Biokémia 
 

 A. B. C. 
    Mikrobiológia és bakteriológia  Biokémia 
 

   Minimális képzési idő: 4 év  Minimális képzési 
idő: 4 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1. 

 Ausztria/Österreich 
 - Hygiene und Mikrobiologie 
- Klinische Mikrobiologie und Hygiene (4) 
- Klinische Mikrobiologie und Virologie (4) 

 Medizinische und 
Chemische 
Labordiagnostik 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/Belgien 

    

3.  Bulgária/България  Микробиология  Биохимия 
4.  Ciprus/Κύπρος  Μικροβιολογία   

5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Lékařská mikrobiologie  Klinická biochemie 
6.  Dánia/ Danmark  Klinisk mikrobiologi  Klinisk biokemi 
7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Medical microbiology and virology  Chemical pathology 
8.  Észtország/Eesti     
9.  Finnország/Suomi/Finland  Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi  Kliininen 

kemia/Klinisk kemi 
10.  Franciaország/France     

11.  Görögország/Ελλάς  – Ιατρική Βιοπαθολογία 
– Μικροβιολογία 

 Ιατρική βιοπαθολογία 
(6) 

12.  Hollandia/Nederland  Medische microbiologie  Klinische chemie (2) 
13.  Horvátország/Hrvatska  Klinička mikrobiologija   
14.  Írország/Ireland  Microbiology  Chemical pathology 
15.  Izland/ Ísland Sýklafræði Vefjameinafræði 
16.  Lengyelország/Polska  Mikrobiologia lekarska   
17.  Lettország/Latvija  Mikrobioloģija   

18.  Liechtenstein/ Fürstentum 
Liechtenstein 

- Pathologie 

19.  Litvánia/Lietuva     
20.   Luxemburg/Luxembourg  Microbiologie  Chimie biologique 
21.  Magyarország  Orvosi mikrobiológia   

22.  Málta/Malta  Mikrobijoloġija  Patoloġija Kimika 
23. 

 Németország/Deutschland 

 - Mikrobiologie (Virologie) und 
Infektionsepidemiologie 
- Mikrobiologie, Virologie und 
Infektionsepidemiologie (3) 

 
Laboratoriumsmedizin 
(1) 

24.  Norvégia/Norge Medisinsk mikrobiologi Patologi 
25.  Olaszország/Italia  Microbiologia e virologia  Biochimica clinica (5) 

26.  Portugália/Portugal     

27.  Románia/România     

28.  Spanyolország/España  Microbiología y parasitología  Bioquímica clínica 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

- Pathologie  
Pathologie  
Patologia 

30.  Svédország/Sverige  Klinisk bakteriologi Klinisk mikrobiologi (7)  Klinisk kemi 
31.  Szlovákia/Slovensko  Klinická mikrobiológia  Klinická biochémia 
32.  Szlovénia/Slovenija  Klinična mikrobiologija  Medicinska biokemija 

 (1) 2012-ig. 
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2000. április 4. 
(3) 2006. májustól. 
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(4) 2015. júniustól. 
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3. 
(6) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 30. 
(7) 2015. májustól. 

 
 

11. Immunológia és Mellkassebészet 
 

 A. B. C. 
    Immunológia  Mellkassebészet 
    Minimális képzési 

idő: 4 év 
 Minimális képzési idő: 5 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1. 

 Ausztria/Österreich 
 - Immunologie 
- Klinische Immunologie 
(2) 

 Thoraxchirurgie 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

   Chirurgie 
thoracique/Heelkunde op de 
thorax (1) 

3.  Bulgária/България  Клинична имунология  Гръдна хирургия 
Кардиохирургия 

4.  Ciprus/Κύπρος  Ανοσολογία  Χειρουργική Θώρακος 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Alergologie a klinická 

imunologie 
 Hrudní chirurgie 

6.  Dánia/ Danmark  Klinisk immunologi  Thoraxkirurgi 
7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Immunology  Cardo-thoracic surgery 
8.  Észtország/Eesti    Torakaalkirurgia 
9. 

 Finnország/Suomi/Finland 
   Sydän-ja 

rintaelinkirurgia/Hjärt- och 
thoraxkirurgi 

10.  Franciaország/France 
   Chirurgie thoracique et 

cardiovasculaire 
11.  Görögország/Ελλάς    Χειρουργική Θώρακος 
12.  Hollandia/Nederland    Cardio-thoracale chirurgie 
13.  Horvátország/Hrvatska  Alergologija i klinička 

imunologija 
  

14.  Írország/Ireland  Immunology (clinical 
and laboratory) 

 Cardiothoracic surgery 

15. Izland/ Ísland Ónæmisfræði Brjóstholsskurðlækningar 
16.  Lengyelország/Polska  Immunologia kliniczna  Chirurgia klatki piersiowej 
17.  Lettország/Latvija  Imunoloģija  Torakālā ķirurģija Sirds 

ķirurgs 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein Allergologie und 

klinische Immunologie 
Herz- und thorakale 
Gefässchirurgie 

19.  Litvánia/Lietuva    Krūtinės chirurgija 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Immunologie  Chirurgie thoracique 
21.  Magyarország  Allergológia és klinikai 

immunológia 
 Mellkassebészet 

22.  Málta/Malta  Immunoloġija  Kirurġija Kardjo-Toraċika 
23.  Németország/Deutschland    Thoraxchirurgie 
24.  Norvégia/Norge Immunologi og 

transfusjonsmedisin 
Thoraxkirurgi 

25.  Olaszország/Italia    - Chirurgia toracica 
- Cardiochirurgia 

26.  Portugália/Portugal    Cirurgia cardiotorácica 
27.  Románia/România    Chirurgie toracică 
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28.  Spanyolország/España  Inmunología  - Cirugía torácica 
- Cirugía cardiovascular 

29.  Svájc/Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun 
svizra 

- Chirurgie cardiaque et 
vasculaire thoracique 
Herz- und thorakale 
Gefässchirurgie 
Chirurgia del cuore e dei vasi 
toracici 

30.  Svédország/Sverige  Klinisk immunologi (3)  Thoraxkirurgi 
31.  Szlovákia/Slovensko  Klinická imunológia a 

alergológia 
 Hrudníková chirurgia 

32.  Szlovénia/Slovenija    Torakalna kirurgija 
 (1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1. 

(2) 2015. júniustól. 
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2017. június 14. 

 
 

12. Gyermeksebészet és Érsebészet 
 

 A. B. C. 
   Gyermeksebészet  Érsebészet 
 

   Minimális képzési idő: 
5 év 

 Minimális képzési idő: 5 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1.  Ausztria/Österreich  Kinder- und 

Jugendchirurgie 
 Allgemeinchirurgie und 
Gefäßchirurgie 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

   Chirurgie des 
vaisseaux/Bloedvatenheelkun-
de (1) 

3.  Bulgária/България  Детска хирургия  Съдова хирургия 
4.  Ciprus/Κύπρος  Χειρουργική Παίδων  Χειρουργική Αγγείων 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Dĕtská chirurgie  Cévní chirurgie 
6.  Dánia/ Danmark    Karkirurgi 
7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Paediatric surgery  Vascular surgery 
8.  Észtország/Eesti  Lastekirurgia  Kardiovaskulaarkirurgia 
9.  Finnország/Suomi/Finland  

Lastenkirurgia/Barnkirurgi 
 Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi 

10.  Franciaország/France  Chirurgie infantile  Chirurgie vasculaire 
11.  Görögország/Ελλάς  Χειρουργική Παίδων  Αγγειοχειρουργική 
12.  Hollandia/Nederland     

13.  Horvátország/Hrvatska  Dječja kirurgija  Vaskularna kirurgija 
14.  Írország/Ireland  Paediatric surgery   

15.  Izland/ Ísland Barnaskurðlkæningar Æðaskurðleakningar 
16.  Lengyelország/Polska  Chirurgia dziecięca  Chirurgia naczyniowa 
17.  Lettország/Latvija  Bērnu ķirurģija  Asinsvadu ķirurģija 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein Kinderchirurgie - 
19.  Litvánia/Lietuva  Vaikų chirurgija  Kraujagyslių chirurgija 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Chirurgie pédiatrique  Chirurgie vasculaire 
21.  Magyarország  Gyermeksebészet  Érsebészet 
22.  Málta/Malta  Kirurgija Pedjatrika  Kirurġija Vaskolari 
23.  Németország/Deutschland  Kinderchirurgie  Gefäßchirurgie 
24.  Norvégia/Norge Barnekirurgi Karkirurgi 
25.  Olaszország/Italia  Chirurgia pediatrica  Chirurgia vascolare 
26.  Portugália/Portugal  Cirurgia pediátrica  Angologia/Cirurgia vascular 
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27.  Románia/România  Chirurgie pediatrică  Chirurgie vasculară 
28.  Spanyolország/España  Cirugía pediátrica  Angiología y cirugía vascular 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun 
svizra 

Chirurgie pédiatrique  
Kinderchirurgie  
Chirurgia pediatrica 

- 

30.  Svédország/Sverige  Barn- och 
ungdomskirurgi 

 Kärlkirurgi 

31.  Szlovákia/Slovensko  Detská chirurgia  Cievna chirurgia 
32.  Szlovénia/Slovenija    Kardiovaskularna kirurgija 

 (1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1. 
 
 

13. Kardiológia és Gasztroenterológia 
 

 A. B. C. 
    Kardiológia  Gasztroenterológia 
 

   Minimális képzési 
idő: 4 év 

 Minimális képzési idő: 4 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1.  Ausztria/Österreich  Innere Medizin und 

Kardiologie 
Innere Medizin und 
Gastroenterologie und Hepatologie 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Cardiologie  Gastro-entérologie/Gastro-
enterologie 

3.  Bulgária/България  Кардиология Гастроентерология (1) 
4.  Ciprus/Κύπρος  Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Kardiologie Gastroenterologie 
6.  Dánia/ Danmark  Intern medicin: 

kardiologi 
Intern medicin: gastroenterology og 
hepato-logi 

7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Cardiology Gastroenterology 
8.  Észtország/Eesti  Kardioloogia Gastroenteroloogia 
9.  Finnország/Suomi/Finland  Kardiologia/Kardiologi Gastroenterologia/Gastroenterologi 

10.  Franciaország/France  Cardiologie et 
maladies vasculaires 

Gastro-entérologie et hépatologie 

11.  Görögország/Ελλάς  Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
12.  Hollandia/Nederland  Cardiologie Maag-darm-leverziekten 
13.  Horvátország/Hrvatska  Kardiologija Gastroenterologija 
14.  Írország/Ireland  Cardiology Gastro-enterology 
15.  Izland/ Ísland Hjartalaekning

ar 
Meltingarlækningar 

16.  Lengyelország/Polska  Kardiologia  Gastrenterologia 
17.  Lettország/Latvija  Kardioloģija Gastroenteroloģija 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein  

Kardiologie 
 
Gastroenterologie 

19.  Litvánia/Lietuva  Kardiologija  Gastroenterologija 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Cardiologie et 

angiologie 
Gastro-enterologie 

21.  Magyarország  Kardiológia Gasztroenterológia 
22.  Málta/Malta  Kardjoloġija Gastroenteroloġija 
23. 

 Németország/Deutschland 

 - Innere Medizin und 
Schwerpunkt 
Kardiologie 
- Innere Medizin und 
Kardiologie (2) 

- Innere Medizin und Schwerpunkt 
Gastroenterologie 
- Innere Medizin und 
Gastroenterologie (2) 
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24.  Norvégia/Norge Hjertesykdommer Fordøyelsessykdommer 
25.  Olaszország/Italia  Malattie dell’apparato 

cardiovascolare 
 Gastroenterologia 
Malattie dell’apparato digerente (3) 

26.  Portugália/Portugal  Cardiologia Gastrenterologia 
27.  Románia/România  Cardiologie Gastroenterologie 
28.  Spanyolország/España  Cardiología Aparato digestivo 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

 
Cardiologie  
Kardiologie  
Cardiologia 

 
Gastroentérologie  
Gastroenterologie  
Gastroenterologia 

30.  Svédország/Sverige  Kardiologi  Medicinsk gastroenterologi och 
hepatologi 

31.  Szlovákia/Slovensko  Kardiológia Gastroenterológia 
32.  Szlovénia/Slovenija  Kardiologija in 

vaskularna medicina 
Gastroenterologija 

 (1) 2010. szeptember 14-ig. 
(2) 2009. októbertől. 
(3) 2015. júniustól. 

 
14. Reumatológia és Általános hematológia 

 
 A. B. C. 
    Reumatológia  Általános hematológia 
 

   Minimális képzési idő: 4 év  Minimális képzési idő:  
3 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1. 

 Ausztria/Österreich 
 Innere Medizin und 
Rheumatologie 

 Innere Medizin und 
Hämatologie und 
internistische Onkologie 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Rhumathologie/reumatologie   

3.  Bulgária/България  Ревматология  Клинична хематология 
4.  Ciprus/Κύπρος  Ρευµατολογία  Αιµατολογία 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Revmatologie  Hematologie a transfúzní 

lékařství 
6.  Dánia/ Danmark  Intern medicin: reumatologi  Intern medicin: 

hæmatologi 
7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Rheumatology  Haematology 
8.  Észtország/Eesti  Reumatoloogia  Hematoloogia 
9. 

 Finnország/Suomi/Finland 
 Reumatologia/Reumatologi  Kliininen 

hematologia/Klinisk 
hematologi 

10.  Franciaország/France  Rhumatologie   

11.  Görögország/Ελλάς  Ρευµατολογία  Αιµατολογία 
12.  Hollandia/Nederland  Reumatologie   
13.  Horvátország/Hrvatska  Reumatologija  Hematologija 
14.  Írország/Ireland  Rheumatology  Haematology (clinical and 

laboratory) 
15.  Izland/ Ísland Gigtarlækningar  Blóðmeinafræði 
16.  Lengyelország/Polska  Reumatologia  Hematologia 
17.  Lettország/Latvija  Reimatoloģija  Hematoloģija 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein Rheumatologie Hämatologie 
19.  Litvánia/Lietuva  Reumatologija  Hematologija 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Rhumatologie  Hématologie 
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21.  Magyarország  Reumatológia  Hematológia 
22.  Málta/Malta  Rewmatoloġija  Ematoloġia 
23. 

 Németország/Deutschland 

 - Innere Medizin und 
Schwerpunkt Rheu-matologie 
- Innere Medizin und 
Rheumatologie (1) 

 - Innere Medizin und 
Schwerpunkt Häma-tologie 
und Onkologie 
- Innere Medizin und 
Hämatologie und 
Onkologie (1) 

24.  Norvégia/Norge Revmatologi Blodsykdommer 
25.  Olaszország/Italia  Reumatologia  Ematologia 
26.  Portugália/Portugal  Reumatologia  Imuno-hemoterapia 
27.  Románia/România  Reumatologie  Hematologie 
28.  Spanyolország/España  Reumatología  Hematología y 

hemoterapia 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Rhumatologie  
Rheumatologie  
Reumatologia 

Hématologie  
Hämatologie  
Ematologia 

30.   Svédország/Sverige  Reumatologi  Hematologi 
31.  Szlovákia/Slovensko  Reumatológia  Hematológia a 

transfúziológia 
32.  Szlovénia/Slovenija  Revmatologija  Hematologija 

  (1) 2009. októbertől. 
 
 

15. Endokrinológia és Fizioterápia 
 

 A. B. C. 
    Endokrinológia  Fizioterápia 
    Minimális képzési idő: 3 év  Minimális képzési idő: 3 év 
 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 

1.  Ausztria/Österreich  Innere Medizin und Endokrinologie 
und Diabetologie 

 Physikalische Medizin und 
Allgemeine Rehabilitation 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

   Médecine physique et 
réadaptation/Fysische 
geneeskunde en revalidatie 

3.  Bulgária/България  Ендокринология и болести на 
обмяната 

 Физикална и 
рехабилитационна медицина 

4.  Ciprus/Κύπρος  Ενδοκρινολογία  Φυσική Ιατρική και 
Αποκατάσταση 

5.  Cseh Köztársaság/ Česká 
Republika 

 Diabelotologie a endokrinologie  Rehabilitační a fyzikální 
medicína 

6.  Dánia/ Danmark  Intern medicin: endokrinologi   

7.  Egyesült Királyság/United 
Kingdom 

 Endocrinology and diabetes 
mellitus 

  

8.  Észtország/Eesti  Endokrinoloogia  Taastusravi ja füsiaatria 
9.  Finnország/Suomi/Finland  Endokrinologia/Endokrinologi  Fysiatria/Fysiatri 

10.  Franciaország/France  Endocrinologie - diabète - 
maladies métaboliques 

 Médecine physique et de 
réadaptation 

11.  Görögország/Ελλάς  Ενδοκρινολογία  Φυσική Ιατρική και 
Αποκατάσταση 

12.  Hollandia/Nederland    Revalidatiegeneeskunde 
13.  Horvátország/Hrvatska  Endokrinologija i dijabetologija  Fizikalna medicina i 

rehabilitacija 
14.  Írország/Ireland  Endocrinology and diabetes 

mellitus 
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15.  Izland/ Ísland Efnaskipta- og innkirtlalækningar Orku- og 
endurhaefingarlækningar 

16.  Lengyelország/Polska  Endokrynologia  Rehabilitacja medyczna 
17.  Lettország/Latvija  Endokrinoloģija  Rehabilitoloģija Fiziskā 

rehabilitācija Fizikālā medicīna 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum 

Liechtenstein 
Endokrinologie-Diabetologie Physikalische Medizin und 

Rehabilitation 

19.  Litvánia/Lietuva  Endokrinologija  Fizinė medicina ir reabilitacija 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Endocrinologie, maladies du 

métabolisme et de la nutrition 
 Rééducation et réadaptation 
fonctionnelles 

21. 
 Magyarország 

 Endokrinológia 
 Endokrinológia és anyag-
cserebetegségek 

 Fizikális medicina és 
rehabilitációs orvoslás 
Rehabilitációs medicina (4) 

22.  Málta/Malta  Endokrinoloġija u Dijabete   

23. 

 Németország/Deutschland 

 - Innere Medizin und Schwerpunkt 
En-dokrinologie und Diabetologie 
- Innere Medizin und 
Endokrinologie und Diabetologie 
(1) 

 Physikalische und 
Rehabilitative Medizin 

24.  Norvégia/Norge Endokrinologi Fysikalsk medisin og 
rehabilitering 

25.  Olaszország/Italia  Endocrinologia e malattie del 
ricambio 
Endocrinologia e malattie del 
metabolismo (2) 

 Medicina fisica e riabilitazione 
Medicina fisica e riabilitativa (2) 

26.  Portugália/Portugal  Endocrinologia/Nutrição  Medicina física e de reabilitação 
27.  Románia/România  Endocrinologie  Reabilitare Medicală 
28.  Spanyolország/España  Endocrinología y nutrición  Medicina física y rehabilitación 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Endocrinologie-diabétologie  
Endokrinologie-Diabetologie  
Endocrinologia-diabetologia 

Médecine physique et 
réadaptation  
Physikalische Medizin und 
Rehabilitation  
Medicina fisica e riabilitazione 

30  Svédország/Sverige  Endokrina sjukdomar 
Endokrinologi och diabetologi (3) 

 Rehabiliteringsmedicin 

31.  Szlovákia/Slovensko  Endokrinológia  Fyziatria, balneológia a 
liečebná rehabilitácia 

32.  Szlovénia/Slovenija 
   Fizikalna in rehabilitacijska 

medicina 
 (1) 2009. októbertől. 

(2) 2015. februártól. 
(3) 2008. szeptembertől. 
(4) 2016. szeptembertől. 

 
16. Neuropszichiátria és Bőr-és nemibeteg-gyógyászat 

 
 A. B. C. 
    Neuropszichiátria  Bőr- és nemibeteg-

gyógyászat 
    Minimális képzési idő: 5 év  Minimális képzési idő: 3 év 
 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 

1.  Ausztria/Österreich  Neurologie und Psychiatrie (6)  Haut- und 
Geschlechtskrankheiten 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Neuropsychiatrie (1)  Dermato-
vénéréologie/Dermato-
venereolo-gie 

3.  Bulgária/България    Кожни и венерически 
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болести 
4.  Ciprus/Κύπρος  Νευρολογία – Ψυχιατρική  Δερµατολογία – 

Αφροδισιολογία 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká 

Republika 
   Dermatovenerologie 

6.  Dánia/ Danmark    Dermato-venerologi 
7.  Egyesült Királyság/United 

Kingdom 
    

8.  Észtország/Eesti    Dermatoveneroloogia 
9. 

 Finnország/Suomi/Finland 
   Ihotaudit ja 

allergologia/Hudsjukdomar och 
allergologi 

10.  Franciaország/France  Neuropsychiatrie (2)  Dermatologie et vénéréologie 
11.  Görögország/Ελλάς  Νευρολογία – Ψυχιατρική  Δερµατολογία – 

Αφροδισιολογία 
12.  Hollandia/Nederland  Zenuw - en zielsziekten (5)  Dermatologie en venerologie 
13.  Horvátország/Hrvatska    Dermatologija i venerologija 
14.  Írország/Ireland     
15.  Izland/ Ísland    ……………………………………….                         Húð- og 

kynsjúkdómalaekningar 
16.  Lengyelország/Polska    Dermatologia i wenerologia 
17.  Lettország/Latvija    Dermatoloģija un veneroloģija 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum 

Liechtenstein 
 Dermatologie und 

Venereologie 
19.  Litvánia/Lietuva    Dermatovenerologija 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Neuropsychiatrie (4)  Dermato-vénéréologie 
21.  Magyarország    Bőrgyógyászat 
22.  Málta/Malta    Dermato-venerejoloġija 
23.  Németország/Deutschland  Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
 Haut - und 
Geschlechtskrankheiten 

24.  Norvégia/Norge  Hudsykdommer og veneriske 
sykdommer 

25.  Olaszország/ Italia  Neuropsichiatria (3)  Dermatologia e venereologia 
26.  Portugália/Portugal    Dermatovenereologia 
27.  Románia/România    Dermatovenerologie 
28.  Spanyolország/España 

   Dermatología médico-
quirúrgica y venereología 

29.  Svájc/Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

 Dermatologie et vénéréologie  
Dermatologie und Venerologie  
Dermatologia e venerologia 

30.  Svédország/Sverige    Hud- och könssjukdomar 
31.  Szlovákia/Slovensko  Neuropsychiatria  Dermatovenerológia 
32.  Szlovénia/Slovenija    Dermatovenerologija 

 A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 
(1) 1987. augusztus 1., kivéve azon személyek esetében, akik képzésüket ezen időpontot megelőzően 
kezdték meg. 
(2) 1971. december 31. 
(3) 1999. október 31. 
(4) Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett 
képzések esetében. 
(5) 1984. július 9. 
(6) 2004. március 31. 
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17. Radiológia és Gyermekpszichiátria 
 

 A. B. C. 
    Radiológia  Gyermekpszichiátria 
 

   Minimális 
képzési idő: 4 év 

 Minimális képzési idő: 4 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1. 

 Ausztria/Österreich 
 Radiologie (6)  - Kinder- und Jugendpsychiatrie 

- Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapeutische Medizin (8) 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

   Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie 
infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in 
de kinder- en jeugdpsychiatrie 

3.  Bulgária/България  Радиобиология  Детска психиатрия 
4.  Ciprus/Κύπρος    Παιδοψυχιατρική 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika    Dĕtská a dorostová psychiatrie 
6.  Dánia/ Danmark    Børne- og ungdomspsykiatri 
7.  Egyesült Királyság/United Kingdom    Child and adolescent psychiatry 
8.  Észtország/Eesti     

9.  Finnország/Suomi/Finland    Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri 
10.  Franciaország/France  Electro-radiologie 

(2) 
 Pédopsychiatrie (7) 

11.  Görögország/Ελλάς  Ακτινολογία – 
Ραδιολογία 

 Παιδοψυχιατρική 

12.  Hollandia/Nederland  Radiologie (5)   

13.  Horvátország/Hrvatska  Klinička 
radiologija 

 Dječja i adolescentna psihijatrija 

14.  Írország/Ireland    Child and adolescent psychiatry 
15.  Izland/ Ísland Geislalækningar Barna- og unglingageðlækningar 
16.  Lengyelország/Polska    Psychiatria dzieci i młodzieży 
17.  Lettország/Latvija    Bērnu psihiatrija 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum 

Liechtenstein 
- Kinder- und Jugendpsychiatrie und -

psychotherapie 
19.  Litvánia/Lietuva    Vaikų ir paauglių psichiatrija 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Électroradiologie 

(4) 
 Psychiatrie infantile 

21.  Magyarország  Radiológia  Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 
 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 

22.  Málta/Malta     

23.  Németország/Deutschland  Radiologie  Kinder - und Jugendpsychiatrie und -  
psychotherapie 

24.  Norvégia/Norge - Barne- og ungdomspsykiatri 
25.  Olaszország/Italia  Radiologia (3)  Neuropsichiatria infantile 
26.  Portugália/Portugal  Radiologia  Psiquiatria da infância e da adolescência 
27.  Románia/România    Psihiatrie pediatrică 
28.  Spanyolország/España  Electroradiología 

(1) 
  

29.  Svájc/Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

- Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et 
d’adolescents 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie 
Psichiatria e psicoterapia infantile e 
dell’adolescenza 

30.  Svédország/Sverige    Barn- och ungdomspsykiatri 
31.  Szlovákia/Slovensko    Detská psychiatria 
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32.  Szlovénia/Slovenija  Radiologija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
 A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 

(1) 1984. február 1. 
(2) 1971. december 3. 
(3) 1993. október 31. 
(4) Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett 
képzések esetében. 
(5) 1984. július 8. 
(6) 2004. március 31. 
(7) 1991. január 1. 
(8) 2015. júniustól. 

 
18. Geriátria és Nefrológia 

 
 A. B. C. 
    Geriátria  Nefrológia 
 

   Minimális képzési 
idő: 4 év 

 Minimális képzési idő:  
4 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1.  Ausztria/Österreich 

   Innere Medizin und 
Nephrologie 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Gériatrie/Geriatrie   

3.  Bulgária/България  Гериатрична 
медицина 

 Нефрология 

4.  Ciprus/Κύπρος  Γηριατρική  Νεφρολογία 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Geriatrie  Nefrologie 
6.  Dánia/ Danmark  Intern medicin: 

geriatric 
 Intern medicin: nefrologi 

7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Geriatric medicine  Renal medicine 
8.  Észtország/Eesti    Nefroloogia 
9.  Finnország/Suomi/Finland  Geriatria/Geriatri  Nefrologia/Nefrologi 

10.  Franciaország/France    Néphrologie 
11.  Görögország/Ελλάς    Νεφρολογία 
12.  Hollandia/Nederland  Klinische geriatrie   

13.  Horvátország/Hrvatska  Gerijatrija  Nefrologija 
14.  Írország/Ireland  Geriatric medicine  Nephrology 
15.  Izland/ Ísland Öldrunarlækningar Nýrnalækningar 
16.  Lengyelország/Polska  Geriatria  Nefrologia 
17.  Lettország/Latvija    Nefroloģija 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein  

Geriatrie 
Nephrologie 

19.  Litvánia/Lietuva  Geriatrija  Nefrologija 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Gériatrie  Néphrologie 
21.  Magyarország  Geriátria  Nefrológia 
22.  Málta/Malta  Ġerjatrija  Nefroloġija 
23. 

 Németország/Deutschland 

   - Innere Medizin und 
Schwerpunkt Nephrologie 
- Innere Medizin und 
Nephrologie (1) 

24.  Norvégia/Norge Geriatri Nyresykdommer 
25.  Olaszország/Italia  Geriatria  Nefrologia 
26.  Portugália/Portugal    Nefrologia 
27.  Románia/România  Geriatrie şi  Nefrologie 
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gerontologie 
28.  Spanyolország/España  Geriatría  Nefrología 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra 

- Néphrologie  
Nephrologie  
Nefrologia 

30.  Svédország/Sverige  Geriatrik  Medicinska njursjukdomar 
(nefrologi) Njurmedicin (2) 

31.  Szlovákia/Slovensko  Geriatria  Nefrológia 
32.  Szlovénia/Slovenija    Nefrologija 

 (1) 2009. októbertől. 
(2) 2015. májustól. 

 
 

19. Infektológia és Társadalom-orvostan és szociális orvostan 
 

 A. B. C. 
    Infektológia  Társadalom-orvostan és 

szociális orvostan 
    Minimális képzési idő: 4 év  Minimális képzési idő:  

4 év 
  Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 

1.  Ausztria/Österreich 
 Innere Medizin und Infektiologie  - Sozialmedizin 

- Public Health (1) 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

    

3. 
 Bulgária/България 

 Инфекциозни болести  Социална медицина и 
здравен мениджмънт 
комунална хигиена 

4.  Ciprus/Κύπρος  Λοιµώδη Νοσήµατα (3)  – Υγειονολογία 
– Κοινοτική Ιατρική 

5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Infekční lékařství  Hygiena a epidemiologie 
6.  Dánia/ Danmark  Intern medicin: infektionsmedicin  Samfundsmedicin 
8.  Egyesült Királyság/United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
9.  Észtország/Eesti  Infektsioonhaigused   

10.  Finnország/Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveydenhuolto/Hälsovård 
11.  Franciaország/France 

   Santé publique et 
médecine sociale 

12.  Görögország/Ελλάς    Κοινωνική Iατρική 
13.  Hollandia/Nederland    Maatschappij en 

gezondheid 
14.  Horvátország/Hrvatska  Infektologija  Javnozdravstvena 

medicina 
15.  Írország/Ireland  Infectious diseases  Public health medicine 
16  Izland/ Ísland Smitsjúkdómar Félagslækningar 
17.  Lengyelország/Polska Choroby zakaźne  Zdrowie publiczne, 

epidemiologia (1) 
18.  Lettország/Latvija  Infektoloģija  
19.  Liechtenstein/ Fürstentum 

Liechtenstein 
Infektiologie Prävention und 

Gesundheitswesen 

20.  Litvánia/Lietuva  Infektoloģija   

21.  Luxemburg/Luxembourg  Maladies contagieuses  Santé publique 
22.  Magyarország  Infektológia Megelőző orvostan és 

népegészségtan 
23.  Málta/Malta  Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
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24.  Németország/Deutschland 
   Öffentliches 

Gesundheitswesen 
25.  Norvégia/Norge Infeksjonssykdommer Samfunnsmedisin 
26.  Olaszország/ Italia  Malattie infettive 

Malattie infettive e tropicali (2) 
 Igiene e medicina 
preventiva 

27.  Portugália/Portugal Doenças infecciosas  Saúde pública 
28.  Románia/România  Boli infecţioase publică şi management 
29.  Spanyolország/España 

   Medicina preventiva y 
salud pública 

30.  Svájc/Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

 
Infektiologie  
Infectiologie  
Malattie infettive 

 
Prévention et santé 
publique  
Prevention und 
Gesundheitswesen  
Prevenzione e salute 
pubblica 

31.  Svédország/Sverige  Infektionssjukdomar  Socialmedicin 
  Szlovákia/Slovensko  Infektológia Verejné zdravotníctvo 

32.  Szlovénia/Slovenija Infektologija Javno zdravje  
 (1) 2015. júniustól. 

(2) 2015. februártól. 
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2016. december 8. 

 
 

20. Farmakológia és foglalkozás-orvostan 
 

 A. B. C. 
    Farmakológia  Foglalkozás-orvostan 
    Minimális képzési idő: 4 

év 
 Minimális képzési idő: 4 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1. 

 Ausztria/Österreich 
 Pharmakologie und 
Toxikologie 

 - Arbeitsmedizin 
- Arbeitsmedizin und angewandte 
Physiologie (1) 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

   Médecine du 
travail/Arbeidsgeneeskunde 

3.  Bulgária/България  Клинична фармакология 
и терапия Фармакология 

 Трудова медицина 

4.  Ciprus/Κύπρος    Ιατρική της Εργασίας 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Klinická farmakologie  Pracovní lékařství 
6.  Dánia/ Danmark  Klinisk farmakologi  Arbejdsmedicin 
7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Clinical pharmacology and 

therapeutics 
 Occupational medicine 

8.  Észtország/Eesti     
9. 

 Finnország/Suomi/Finland 

 Kliininen farmakologia ja 
lääkehoito/Klinisk 
farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

 Työterveyshuolto/Företagshälsovård 

10.  Franciaország/France    Médecine du travail 
11.  Görögország/Ελλάς    Ιατρική της Εργασίας 
12. 

 Hollandia/Nederland 

   - Arbeid en gezondheid, 
bedrijfsgenees-kunde 
- Arbeid en gezondheid, 
verzekeringsge-neeskunde 

13.  Horvátország/Hrvatska  Klinička farmakologija s 
toksikologijom 

 Medicina rada i športa 
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14. 

 Írország/Ireland 

 Clinical pharmacology and 
therapeutics 
Pharmaceutical Medicine 
(4) 

 Occupational medicine 

15.  Izland/ Ísland Lyfjafræði Atvinnulaekningar 
16.  Lengyelország/Polska  Farmakologia kliniczna  Medycyna pracy 
17.  Lettország/Latvija    Arodslimības 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum 

Liechtenstein 
Klinische Pharmakologie 
und Toxikologie 

Arbeitsmedizin 

19.  Litvánia/Lietuva    Darbo medicina 
20.  Luxemburg/Luxembourg    Médecine du travail 
21. 

 Magyarország 
 Klinikai farmakológia  Foglalkozás-orvostan 

(üzemorvostan) 
 Foglalkozás-orvostan 

22.  Málta/Malta  Farmakoloġija Klinika u t-
Terapewtika 

 Mediċina Okkupazzjonali 

23. Németország/Deutschland  Pharmakologie und 
Toxikologie 

 Arbeitsmedizin 

24. Norvégia/Norge Klinisk farmakologi Arbeidsmedisin 
25. 

 Olaszország/ Italia 
 Farmacologia 
Farmacologia e tossicologia 
clinica (2) 

 Medicina del lavoro 

26.  Portugália/Portugal    Medicina do trabalho 
27.  Románia/România  Farmacologie clinică  Medicina muncii 
28.  Spanyolország/España  Farmacología clínica  Medicina del trabajo 
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Pharmacologie et 
toxicologie cliniques 

Médecine du travail Arbeitsmedizin 
Medicina del lavoro 

30.  Svédország/Sverige  Klinisk farmakologi  Yrkes- och miljömedicin Arbets- och 
miljömedicin (3) 

31.  Szlovákia/Slovensko  Klinická farmakológia  Pracovné lekárstvo 
32.  Szlovénia/Slovenija    Medicina dela, prometa in športa 

 (1) 2015. júniustól. 
(2) 2015. februártól. 
(3) 2008. szeptembertől. 
(4) 2017. júliustól. 

 
 

21. Allergológia és Nukleáris medicina 
 

 A. B. C. 
    Allergológia  Nukleáris medicina 
 

   Minimális képzési 
idő: 3 év 

 Minimális képzési idő: 4 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1.  Ausztria/Österreich    Nuklearmedizin 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

   Médecine nucléaire/Nucleaire 
geneeskunde 

3.  Bulgária/България  Клинична 
алергология 

 Нуклеарна медицина 

4.  Ciprus/Κύπρος  Αλλεργιολογία  Πυρηνική Ιατρική 
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Alergologie a klinická 

imunologie 
 Nukleární medicína 

6.  Dánia/ Danmark    Klinisk fysiologi og 
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nuklearmedicin 
7.  Egyesült Királyság/United Kingdom    Nuclear medicine 
8.  Észtország/Eesti     
9. 

 Finnország/Suomi/Finland 
   Kliininen fysiologia ja 

isotooppilääketiede/ Klinisk 
fysiologi och nukleärmedicin 

10.  Franciaország/France    Médecine nucléaire 
11.  Görögország/Ελλάς  Αλλεργιολογία  Πυρηνική Ιατρική 
12.  Hollandia/Nederland  Allergologie (1)  Nucleaire geneeskunde 
13.  Horvátország/Hrvatska  Alergologija i klinička 

imunologija 
 Nuklearna medicina 

14.  Írország/Ireland     

15. Izland/ Ísland Ofnæmislaekningar Ísótópagreining 

16.  Lengyelország/Polska  Alergologia  Medycyna nuklearna 
17.  Lettország/Latvija  Alergoloģija   

18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein Allergologie und 
klinische Immunologie 

Nuklearmedizin 

19.  Litvánia/Lietuva  Alergologija ir klinikinė 
imunologija 

  

20.  Luxemburg/Luxembourg    Médecine nucléaire 
21.  Magyarország  Allergológia és klinikai 

immunológia 
 Nukleáris medicina 

22.  Málta/Malta    Mediċina Nukleari 
23.  Németország/Deutschland    Nuklearmedizin 
24.  Norvégia/Norge - Nukleærmedisin 
25.  Olaszország/Italia  Allergologia ed 

immunologia clinica 
 Medicina nucleare 

26.  Portugália/Portugal  Imuno-alergologia  Medicina nuclear 
27.  Románia/România  Alergologie şi 

imunologie clinică 
 Medicină nucleară 

28.  Spanyolország/España  Alergología  Medicina nuclear 
39.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Allergologie et 
immunologie clinique 
Allergologie und 
klinische Immunologie 
Allergologia e 
immunológia clinica 

Nuklearmedizin  
Médecine nucléaire  
Medicina nucleare 

30.  Svédország/Sverige  Allergisjukdomar  Nukleärmedicin Nuklearmedicin 
(2) 

31.  Szlovákia/Slovensko  Klinická imunológia a 
alergológia 

 Nukleárna medicína 

32.  Szlovénia/Slovenija    Nuklearna medicina 
 (1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1996. augusztus 12. 

(2) 2008. szeptembertől. 
 
 

22. Arc-és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés) és Haematológia 
 

 A. B. C. 
 

  
 Arc- és állkapocs-
sebészet (orvosi 

alapképzés) 

 Haematológia 

 
   Minimális képzési idő:  

5 év 
 Minimális képzési 

idő: 4 év 
 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 

1.  Ausztria/Österreich  Mund- Kiefer - und   
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Gesichtschirurgie (2) 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

    

3.  Bulgária/България  Лицево-челюстна хирургия  Трансфузионна 
хематология 

4.  Ciprus/Κύπρος     
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika  Maxilofaciální chirurgie   

6.  Dánia/ Danmark     

7.  Egyesült Királyság/United Kingdom     
8.  Észtország/Eesti     

9.  Finnország/Suomi/Finland     

10.  Franciaország/France  Chirurgie maxillo-faciale et 
stomatologie 

 Hématologie 

11.  Görögország/Ελλάς     
12.  Hollandia/Nederland     

13.  Horvátország/Hrvatska  Maksilofacijalna kirurgija   

14.  Írország/Ireland     
15.  Izland/ Ísland - Blóðmeinafræði 
16.  Lengyelország/Polska  Chirurgia szczekowo-

twarzowa 
  

17.  Lettország/Latvija  Mutes, sejas un žokļu 
ķirurģija 

  

18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein Kiefer- und Gesichtschirurgie Hämatologie 
19.  Litvánia/Lietuva  Veido ir žandikaulių 

chirurgija 
  

20.  Luxemburg/Luxembourg  Chirurgie maxillo-faciale  Hématologie 
biologique 

21.  Magyarország  Arc-, állcsont- és 
szájsebészet (1) 

 Haematológia 

22.  Málta/Malta     

23.  Németország/Deutschland     
24.  Norvégia/Norge Kjevekirurgi og 

munnhulesykdommer 
Blodsykdommer 

25.  Italia  Chirurgia maxillo-facciale   
26.  Portugália/Portugal  Cirurgia maxilo-facial  Hematologia clinica 
27.  Románia/România     
28.  Spanyolország/España  Cirugía oral y maxilofacial   

29.  Svájc/Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra 

Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie  
Chirurgie orale et maxillo-
faciale  
Chirurgia oro-maxillo-facciale 

Hématologie 
Hämatologie 
Ematologia 

30  Svédország/Sverige     
31.  Szlovákia/Slovensko  Maxilofaciálna chirurgia   

32.  Szlovénia/Slovenija  Maxilofacialna kirurgija   

 A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 
(1) 2007. szeptember 30. 
(2) 2013. február 28. 
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23. Sztomatológia és Bőrgyógyászat 
 

 A. B. C. 
    Sztomatológia  Bőrgyógyászat 
 

   Minimális képzési idő:  
3 év 

 Minimális képzési 
idő: 4 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1.  Ausztria/Österreich     

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

    

3.  Bulgária/България     

4.  Ciprus/Κύπρος     

5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika     
6.  Dánia/ Danmark     

7.  Egyesült Királyság/United Kingdom    Dermatology 
8.  Észtország/Eesti     
9.  Finnország/Suomi/Finland     

10.  Franciaország/France  Stomatologie   

11.  Görögország/Ελλάς     
12.  Hollandia/Nederland     

13.  Horvátország/Hrvatska     

14.  Írország/Ireland    Dermatology 
15.  Izland/ Ísland  Húð- og 

kynsjúkdómalaekningar 
16.  Lengyelország/Polska     

17.  Lettország/Latvija     
18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein - Dermatologie und 

Venereologie 
19.  Litvánia/Lietuva     

20.  Luxemburg/Luxembourg  Stomatologie   
21.  Magyarország    Bőrgyógyászat 

22.  Málta/Malta    Dermatoloġija 
23.  Németország/Deutschland     

24.  Norvégia/Norge Bevis for gjennomgatt 
spesialistutdanning i 
Kjeveortopedi 
(Fogszabályozó 
szakfogorvosi képzés 
elvégzését bizonyító oklevél) 

 
Hudsykdommer og 
veneriske sykdommer 

25.  Olaszország/ Italia  Odontostomatologia (1)   

26.  Portugália/Portugal  Estomatologia   
27.  Románia/România     

28.  Spanyolország/España  Estomatología   

29.  Svájc/Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun 
svizra 

Diplom für Kieferorthopädie 
 
Diplőme fédéral 
d’orthodontiste 
 
Diploma di ortodontista 

Dermatologie et 
vénéréologie  
Dermatologie und 
Venerologie  
Dermatologia e 
venerologia 

30.  Svédország/Sverige     
31.  Szlovákia/Slovensko     

32.  Szlovénia/Slovenija     

 (1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 31. 
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24. Nemi betegségek és Trópusi betegségek 

 
 A. B. C. 
    Nemi betegségek  Trópusi betegségek 
 

   Minimális képzési idő:  
4 év 

 Minimális képzési 
idő: 4 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1. 

 Ausztria/Österreich 

   - Spezifische 
Prophylaxe und 
Tropenmedizin 
- Klinische 
Immunologie und 
Spezifische  
Prophylaxe und 
Tropenmedizin (1) 

2.  Belgium/België/Belgique/  
 Belgien 

    

3.  Bulgária/България     

4.  Ciprus/Κύπρος     
5.  Cseh Köztársaság/ Česká Republika     

6. Dánia/ Danmark     

7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Genito-urinary medicine  Tropical medicine 
8.  Észtország/Eesti     

9.  Finnország/Suomi/Finland     

10.  Franciaország/France     
11.  Görögország/Ελλάς     

12.  Hollandia/Nederland     

13.  Horvátország/Hrvatska     

14.  Írország/Ireland  Genito-urinary medicine  Tropical medicine 
15.  Izland/ Ísland Húð- og 

kynsjúkdómalaekningar 
- 

16.  Lengyelország/Polska    Medycyna transportu 

17.  Lettország/Latvija     

18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein Dermatologie und 
Venereologie 

 
 
Tropenmedizin 

19.  Litvánia/Lietuva   

20.  Luxemburg/Luxembourg     

21.  Magyarország    Trópusi betegségek 
22.  Málta/Malta  Mediċina Uro-ġenetali   
23.  Németország/Deutschland     

24.  Norvégia/Norge Hudsykdommer og 
veneriske sykdommer 

- 

25.  Olaszország/Italia    Medicina tropicale (2) 
26.  Portugália/Portugal    Medicina tropical 
27.  Románia/România     

28.  Spanyolország/España     

29.  Svájc/Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun 
svizra 

Dermatologie et 
vénéréologie  
Dermatologie und 
Venerologie  
Dermatologia e venerologia 

Médecine tropicale et 
médecine des voyages 
Tropen- und 
Reisemedizin 
Medicina tropicale e 
medicina di viaggio 

30.  Svédország/Sverige     
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31.  Szlovákia/Slovensko    Tropická medicína 
32.  Szlovénia/Slovenija     

 (1) 2015. júniustól. 
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3. 

 
 

25. Gasztroenterológiai sebészet és Baleseti és sürgősségi orvostan 
 

 A. B. C. 
 

   Gasztroenterológiai sebészet Baleseti és sürgősségi 
orvostan  

    Minimális képzési idő: 5 év  Minimális képzési idő: 5 év 
 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 

1.  Ausztria/Österreich     

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Chirurgie abdominale/Heelkunde op 
het abdomen (1) 

  

3.  Bulgária/България  Гастроентерологичнa хирургия  Спешна медицина 
4.  Ciprus/Κύπρος     
5.  Cseh Köztársaság/ Česká 

Republika 
   - Traumatologie 

- Urgentní medicína 
6.  Dánia/ Danmark     

7.  Egyesült Királyság/United 
Kingdom 

   Emergency medicine 

8.  Észtország/Eesti     
9.  Finnország/Suomi/Finland  Gastroenterologinen 

kirurgia/Gastroentero-logisk kirurgi 
 Akuuttilääketiede/Akutmedicin 

10.  Franciaország/France  Chirurgie viscérale et digestive   

11.  Görögország/Ελλάς     

12.  Hollandia/Nederland     
13.  Horvátország/Hrvatska  Abdominalna kirurgija  Hitna medicina 
14.  Írország/Ireland    Emergency medicine 
15.  Izland/ Ísland   
16.  Lengyelország/Polska    Medycyna ratunkowa 
17.  Lettország/Latvija     

18.  Litvánia/Lietuva  Abdominalinė chirurgija   
19.  Liechtenstein/ Fürstentum  

Liechtenstein 
  

20.  Luxemburg/Luxembourg  Chirurgie gastro-entérologique   

21.  Magyarország 
   Oxyológia és sürgősségi 

orvostan 
22. 

 Málta/Malta 
   Mediċina tal-Aċċidenti u l-

Emerġenza 
Mediċina tal-Emerġenza (4) 

23.  Németország/Deutschland  Visceralchirurg ie   

24.  Norvégia/Norge   
25.  Olaszország/ Italia  Chirurgia dell’apparato digerente (3)  Medicina d’emergenza-urgenza 

(2) 
26.  Portugália/Portugal     

27.  Románia/România    Medicină de urgenţă 
28.  Spanyolország/España     

29.  Svájc/Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
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Svizzera/Confederaziun svizra 
30.  Svédország/Sverige    Akutsjukvård 
31.  Szlovákia/Slovensko  Gastroenterologická chirurgia  - Ůrazová chirurgia 

- Urgentná medicína 
32.  Szlovénia/Slovenija  Abdominalna kirurgija  Urgentna medicina 

 (1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1. 
(2) 2006. február 17-től. 
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3. 
(4) 2003. november 21-től. 

 
 

26. Klinikai neurofiziológia és Arc-állcsont-szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés) 
 
 

 A. B. C. 
 

  
 Klinikai neurofiziológia  Arc-állcsont-szájsebészet 

(orvosi és fogorvosi 
alapképzés) (1) 

    Minimális képzési idő: 4 év  Minimális képzési idő: 4 év 
 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 

1.  Ausztria/Österreich 
   Mund-, Kiefer- und 

Gesichtschirurgie 

2. 
 Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

   Stomatologie et chirurgie 
orale et maxillo-
faciale/Stomatologie en mond-
,  
kaak- en aangezichtschirurgie 

3.  Bulgária/България 
   Дентална, орална и лицево-

челюстна хирургия 
4.  Ciprus/Κύπρος 

   Στοµατο-Γναθο-
Προσωποχειρουργική 

5.  Cseh Köztársaság/ Česká 
Republika 

    

6.  Dánia/ Danmark     
7.  Egyesült Királyság/United 

Kingdom 
 Clinical neurophysiology  Oral and maxillo-facial 

surgery 
8.  Észtország/Eesti     

9.  Finnország/Suomi/Finland  Kliininen neurofysiologia/Klinisk 
neurofysiologi 

 Suu- ja leukakirurgia/Oral och 
maxillofacial kirurgi 

10.  Franciaország/France     
11. 

 Görögország/Ελλάς 
   Στοµατική και 

Γναθοπροσωπική Χειρουργική 
(3) 

12.  Hollandia/Nederland     

13.  Horvátország/Hrvatska     

14.  Írország/Ireland  Clinical neurophysiology  Oral and maxillo-facial 
surgery 

15.  Izland/ Ísland  - 
16.  Lengyelország/Polska     

17.  Lettország/Latvija     

18.  Liechtenstein/ Fürstentum 
Liechtenstein 

……………………….  
Kiefer- und Gesichtschirurgie 

19.  Litvánia/Lietuva   
20.  Luxemburg/Luxembourg 

   Chirurgie dentaire, orale et 
maxillo-faciale 

21.  Magyarország  Klinikai neurofiziológia  Arc-állcsont-szájsebészet 
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22.  Málta/Malta  Newrofiżjoloġija Klinika  Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 
23. 

 Németország/Deutschland 

   - Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie 
- Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie (2) 

24.  Norvégia/Norge  Kjevekirurgi og 
munnhulesykdommer 

25.  Olaszország/Italia     

26.  Portugália/Portugal     
27.  Románia/România 

   Chirurgie Orală şi Maxilo-
facială (4) 

28.  Spanyolország/España  Neurofisiologia clínica   

29.  Svájc/Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

 Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie  
Chirurgie orale et maxillo-
faciale  
Chirurgia oro-maxillo-facciale 

30.  Svédország/Sverige  Klinisk neurofysiologi  

31.  Szlovákia/Slovensko     

32.  Szlovénia/Slovenija     
 (1) Az arc-állcsont-szájsebész előírt képesítésének megszerzését igazoló okirat kiadásához szükséges 

képzés (orvosi és fogorvosi alapképzés) előfeltétele az orvosi alapképzés (24. cikk) befejezése és 
hitelesítése mellett a fogorvosi alapképzés (34. cikk) befejezése és hitelesítése. 
(2) 2006-tól. 
(3) 2014. július 10-től. 
(4) 2009-től. 

 
 

27. Orvosi onkológia és orvosi genetika 
 

 
 A. B. C. 
    Orvosi onkológia  Orvosi genetika 
 

   Minimális képzési idő:  
5 év 

 Minimális képzési idő: 4 év 

 Ország  Szakmai cím  Szakmai cím 
1.  Ausztria/Österreich    Medizinische Genetik 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Oncologie 
médicale/Medische 
oncologie 

  

3.  Bulgária/България  Медицинска онкология  Медицинска генетика 
4.  Ciprus/Κύπρος  Ακτινοθεραπευτική 

Ογκολογία 
  

5.  Cseh Köztársaság/ Česká 
Republika 

 Klinická onkologie  Lékařská genetika 

6.  Dánia/ Danmark    Klinisk genetik 
7.  Egyesült Királyság/United 

Kingdom 
 Medical oncology  Clinical genetics 

8.   Észtország/Eesti    Meditsiinigeneetika 
9.  Finnország/Suomi/Finland 

   Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk 
genetik 

10.  Franciaország/France  Oncologie  Génétique médicale 
11.  Görögország/Ελλάς  Παθολογική Ογκολογία   

12.  Hollandia/Nederland    Klinische genetica 
13.  Horvátország/Hrvatska     
14.  Írország/Ireland  Medical oncology  Clinical genetics 
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15.  Izland/ Ísland   
16.  Lengyelország/Polska  Onkologia kliniczna  Genetyka kliniczna 
17.  Lettország/Latvija  Onkoloģija ķīmijterapija  Medicīnas ģenētika 
18.  Liechtenstein/ Fürstentum 

Liechtenstein 
  

19.  Litvánia/Lietuva  Chemoterapinė onkologija  Genetika 
20.  Luxemburg/Luxembourg  Oncologie médicale  Médecine génétique 
21.  Magyarország  Klinikai onkológia  Klinikai genetika 
22.  Málta/Malta    Ġenetika Klinika/Medika 
23.  Németország/Deutschland    Humangenetik 
24.  Norvégia/Norge   
25.  Olaszország/ Italia  Oncologia medica  Genetica medica 
26.  Portugália/Portugal  Oncologia médica  Genética médica 
27.  Románia/România  Oncologie medicală  Genetică medicală 
28.  Spanyolország/España  Oncología Médica   
29.  Svájc/Schweizerische 

Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

  

30.   Svédország/Sverige  Onkologi  Klinisk genetik 
31.  Szlovákia/Slovensko  Klinická onkológia  Lekárska genetica 
32.  Szlovénia/Slovenija  Internistična onkologija  Klinična genetika 

 

D) A háziorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok 

 

 A. B. C.  
 Ország  Előírt képesítés megszerzését 

tanúsító okirat 
 Szakmai cím  Hivatkozási 

dátum 

1. 
 Ausztria/Österreich 

 Diplom über die besondere 
Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

 Arzt für Allgemeinmedizin  1994.12.31. 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Bijzondere beroepstitel van 
huisarts/ Titre professionnel 
particulier de médecin 
généraliste 

 Huisarts/Médecin généraliste  1994.12.31. 

3. 
 Bulgária/България 

 Свидетелство за призната 
специалност по Обща 
медицина 

 Лекар-специалист по Обща 
медицина 

 2007.1.1. 

4.  Ciprus/Κύπρος  Τίτλος Ειδικότητας Γενικής 
Ιατρικής 

 Ιατρός Γενικής Ιατρικής  2004.5.1. 

5.  Cseh Köztársaság/ 
Česká republika 

 Diplom o specializaci 
všeobecné praktické lékařství 

 Všeobecný praktický lékař  2004.5.1. 

6. 
 Dánia/ Danmark 

 Bevis for tilladelse til at betegne 
sig som speciallæge i almen 
medicin 

 Alment praktiserende 
læge/Speciallæge i almen 
medicin 

 1994.12.31. 

7.  Egyesült 
Királyság/United 
Kingdom 

 Certificate of completion of 
training 

 General practitioner  1994.12.31. 

8. 
 Észtország/Eesti 

 Residentuuri lõpetamist 
tõendav tunnistus 
Diplom peremeditsiini erialal 

 Perearst  2004.5.1. 

9. 
 Finnország/Suomi/ 
Finland 

 Todistus yleislääketieteen 
erityiskoulu-tuksesta/Bevis om 
särskild allmänläkarutbildning 

 Yleislääketieteen 
erityiskoulutuksen suorittanut 
laillistettu lääkäri/Legitime-rad 
läkare som har fullgjort 

 1994.1.1. 
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särskild allmänläkarutbildning 
10. 

 Franciaország/France 

 Diplőmes d’études spécialisées 
de médecine générale 
accompagnés du diplőme d’Etat 
de docteur en médecine 

 Médecin qualifié en médecine 
générale 

 1994.12.31. 

11.  Görögország/Ελλάς  Τίτλος ιατρικής ειδικότητας 
γενικής ιατρικής 

 Iατρός µε ειδικότητα γενικής 
ιατρικής 

 1994.12.31. 

12. 

 Hollandia/Nederland 

 Certificaat van inschrijving in 
een specialistenregister van 
huisartsen 
Diploma geneeskundig 
specialist 

 Huisarts, Verpleeghuisarts en 
arts voor verstandelijk 
gehandicapte Registratie 
Commissie (HVRC) 
Registratiecommissie 
Geneeskundig Specialisten 
(RGS) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschap- 
pij tot Bevordering der 
Geneeskunst (1) 

 1994.12.31. 

13.  
Horvátország/Hrvatska 

 Diploma o specijalističkom 
usavrša-vanju 

 specijalist obiteljske medicine  2013.7.1. 

14. 
 Írország/Ireland 

 Certificate of specific 
qualifications in general medical 
practice 

 General medical practitioner  1994.12.31. 

15.  Izland/ Ísland -  1994.1.1. 
16. 

 Lengyelország/Polska 
 Dyplom uzyskania tytułu 
specjalisty w dziedzinie 
medycyny rodzinnej 

 Specjalista w dziedzinie 
medycyny rodzinnej 

 2004.5.1. 

17.  Lettország/Latvija  Ģimenes ārsta sertifikāts  Ģimenes (vispārējās prakses) 
ārsts 

 2004.5.1. 

18.  Liechtenstein/ 
Fürstentum 
Liechtenstein 

-  1995.5.1. 

19. 

 Litvánia/Lietuva 

 1. Šeimos gydytojo rezidentūros 
pažymėjimas 
2. Rezidentūros pažymėjimas 
(šeimos gydytojo profesinė 
kvalifikacija) 

 Šeimos medicinos gydytojas 
Šeimos gydytojas 

 2004.5.1. 

20.  Luxemburg/ 
Luxembourg 

 Diplőme de formation 
spécifique en medicine générale 

 Médecin généraliste  1994.12.31. 

21.  Magyarország  Háziorvostan szakorvosa 
bizonyítvány 

 Háziorvostan szakorvosa  2004.5.1. 

22.  Málta/Malta  Tabib tal-familja  Mediċina tal-familja  2004.5.1. 
23.  Németország/ 

Deutschland 

 Zeugnis über die spezifische 
Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

 Facharzt/ 
Fachärztin für 
Allgemeinmedizin 

 1994.12.31. 

24.  Norvégia/Norge -   1994.1.1 
25. 

 Olaszország/ Italia 

 - Attestato di formazione 
specifica in medicina generale 
- Diploma di formazione 
specifica in medicina generale 

 Medico di medicina generale  1994.12.31. 

26.  Portugália/Portugal  Título de especialista em 
medicina geral e familiar 

 Especialista em medicina 
geral e familiar 

 1994.12.31. 

27.  Románia/România  Certificat de medic specialist 
medicină de familie 

 Medic specialist medicină de 
familie 

 2007.1.1. 

28.  Spanyolország/ 
Es-paña 

 Título de especialista en 
medicina familiar y comunitaria 

 Especialista en medicina 
familiar y comunitaria 

 1994.12.31. 

29.  Svájc/Schweizerische 
Eidgenossenschaft/ 
Confédération 
suisse/Confederazione  
 

Médecin praticien  
Praktischer Arzt  
Medico generico 

 2002.6.1. 
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Svizzera/ 
Confederaziun svizra 

30.  Svédország/Sverige  Bevis om specialistkompetens i 
allmänmedicin 

 Specialist i allmänmedicin  1994.12.31. 

31.  Szlovákia/Slovensko  Diplom o špecializácii v odbore 
»všeo-becné lekárstvo« 

 Všeobecný lekár  2004.5.1. 

32. 
 Szlovénia/Slovenija 

 Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz 
družinske medicine 

 Specialist družinske 
medicine/Specialistka 
družinske medicine 

 2004.5.1. 

  (1) 2013. januártól. 
 

E) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén 

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő 
időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai 
közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek: 

1.1. 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, 
Hollandia és az Egyesült Királyság, 

1.2. 1981. január 1. Görögország, 
1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália, 
1.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország, 
1.5. 1995. május 1. Liechtenstein, 
1.6. 2002. június 1. Svájc, 
1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, 

Szlovénia, Szlovákia, 
1.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia, 
1.9. 2013. július 1. Horvátország 

esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az 
adott tevékenységet. 

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő 
időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az 
európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek: 

2.1. 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, 
Hollandia és az Egyesült Királyság, 

2.2. 1981. január 1. Görögország, 
2.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália, 
2.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország, 
2.5. 1995. május 1. Liechtenstein, 
2.6. 2002. június 1. Svájc, 
2.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, 

Szlovénia, Szlovákia, 
2.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia, 
2.9. 2013. július 1. Horvátország 

esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az 
adott tevékenységet. 

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus 
Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító orvosi oklevél, amely nem felel meg az 
európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. 
előtt megkezdett képzést igazol, és azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen orvosi oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy 
Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek 
mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés 
megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható. 

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus 
Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakorvosi oklevél, amely nem felel 
meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1992. április 
3. előtt megkezdett képzést igazol, és az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen szakorvosi oklevél a birtokosát feljogosítja 
arra, hogy Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen 
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feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítés 
megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható. 

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, 
akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, 
vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh 
Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az orvosi tevékenység megkezdése 
és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen 
szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább 
három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh 
Köztársaság területén. 

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, 
akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, 
vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása 
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovák 
képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást 
követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén. 

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, 
akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, 
vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása 
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett észt 
képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást 
követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén. 

8. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, 
akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, 
vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása 
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett lett 
képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást 
követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén. 

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, 
akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, 
vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása 
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett litván 
képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást 
követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén. 

10. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, 
akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy 
akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes 
hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a 
képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovén képesítések.  
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott 
tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén. 

11. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított oklevél, akinek 
orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevele nem felel meg az A), B), C) vagy D) pontban említett megnevezéseknek, 
amennyiben az oklevelet – a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott – olyan igazolás kíséri, amely 
tanúsítja, hogy az adott orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító 
tagállam úgy tekinti, mint az e melléklet A), B, C) vagy D) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést. 

12. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek  
1975. június 20-án hatályos szabályozás alapján a nem teljes munkaidejű szakorvosi képzése 1983. december 
31-éig megkezdődött, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár 
az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. 

13. Feltétel nélkül elismerésre kerül azon tagállami állampolgár részére Spanyolországban kiállított szakorvosi 
oklevél, aki szakképzését 1995. január 1-je előtt befejezte, ha a szóban forgó képzés nem felel meg az európai 
közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet az illetékes 
spanyol hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár letette a 
vonatkozó spanyol jogszabályban (1479/99. sz. királyi rendelet) foglalt szakmai alkalmassági vizsgát. 
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14. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam illetékes hatósága által a tagállami állampolgár számára 
kiállított olyan igazolás, amely tanúsítja, hogy az orvos a D) pontban említett, háziorvosi képesítés megszerzését 
tanúsító okirat hiányában a következőkben felsorolt időpontig az orvosi szakmára alkalmazandó – az általános 
orvosi szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdésére jogosító – rendelkezések erejénél fogva jogosult a 
háziorvosi tevékenységnek az adott tagállam szociális biztonsági rendszere keretében történő gyakorlására és 
aki az említett időpontig a tagállam területén letelepedett, valamint akinek az orvosi, szakorvosi oklevele feltétel 
nélkül elismerhető. 

14.1. 1994. december 31. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, 
Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finnország, Svédország és az Egyesült 
Királyság, 

14.2. 2002. június 1. Svájc, 
14.3. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, 

Szlovénia, Szlovákia, 
14.4. 2007. január 1. Bulgária és Románia, 
14.5. 2013. július 1. Horvátország 

esetében. 
15. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban megszerzett és az irányelv V. melléklet 5.1.2. és 5.1.3. 

pontjában felsorolt szakorvosi képesítés azon orvosok esetében, akik szakorvosi képzésüket 1983. december 31. 
után és 1991. január 1. előtt kezdték meg, feltéve, hogy a képesítés megszerzését tanúsító okirathoz csatolják 
azt az illetékes olaszországi hatóságok által kiállított igazolást, amelynek értelmében az érintett orvos 
Olaszországban ugyanazon az érintett szakterületen ténylegesen és jogszerűen, az igazolás kiállítását megelőző 
tíz éven belül legalább hét egymást követő évben szakorvosként tevékenykedett.” 
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2. melléklet a …./2018. (….) EMMI rendelethez 
 
 

„2. melléklet a 4/2008. (I.16.) EÜM rendelethez 
 

A) Az általános ápolók számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok 
 

 A. B. C. D. E. 
 

Ország Előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirat Kibocsátó szerv Szakmai cím 

Hivatko-
zási 

dátum 

1.     Ausztria/ 
Österreich 

1. Diplom über die Ausbildung 
in der all-gemeinen 
Gesundheits- und 
Krankenpflege 

 

1. Schule für allgemeine 
Gesundheits- und Krankenpflege 

 

— Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester 

 

1994.1.1. 

2. Diplom als »Diplomierte 
Krankenschwester, 
Diplomierter Krankenpfleger« 

 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 
 

— Diplomierter Gesundheits- und 
Krankenpfleger 

 

3. Diplom über den Abschluss 
des Fachhochschul-
Bachelorstudiengangs 
»Gesundheits- und 
Krankenpflege« 

 

3. Fachhochschulrat/Fachhochschule 
 

 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/
Belgien 

— Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster/Diplô
me d’infirmier(ère) 
gradué(e)/Diplom eines 
(einer) graduierten 
Krankenpflegers (-pflegerin) 

 

— De erkende 
opleidingsinstituten/Les 
établissements d’enseignement 
reconnus/Die anerkannten 
Ausbildungsanstalten 

 

— Hospitalier(ère)/ 
Verpleegassistent(e) 

 

1979.6.29. 

  — De bevoegde Examencommissie 
van de Vlaamse 
Gemeenschap/Le Jury 
compétent d’enseignement de la 
Communauté française/Der 
zuständige Prüfungsausschuß 
der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

 

— Infirmier(ère) hospitalier(ère)/ 
Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

 

— Diploma in de 
ziekenhuisverpleegkunde/Bre
vet d’infirmier(ère) 
hospitalier(ère)/Brevet eines 
(einer) Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

 

   

— Brevet van 
verpleegassistent(e)/Brevet 
d’hospitalier(ère)/Brevet einer 
Pflegeassistentin 

 

   

3.    Bulgária/ 
България 

Диплома за висше 
образование на 
образователно-
квалификационна степен 
»Бакалавър« с 
професионална 
квалификация »Медицинска 
сестра« 

Университет Медицинска сестра 2007.1.1. 

4.    
Ciprus/Κΰπρος 

Δίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 2004.5.1. 

Πτυχίο Νοσηλευτικής 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 
Κύπρου 

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Νοσηλευτής(τρια) Γενικής 
Νοσηλευτικής 

Πτυχίο Νοσηλευτικής 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου 
Κύπρου 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου  

 Πτυχίο Νοσηλευτικής 
Πανεπιστηµίου Λευκωσίας – 
BSc in Nursing 

Πανεπιστήµιο Λευκωσίας University 
of Nicosia 

 

Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής Σχολή Επιστηµών Υγείας, 
Πανεπιστήµιο Frederick 

 

2. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez
„2. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EÜM rendelethez
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5.  Cseh 
Köztársaság/ 
Česká 
Republika 

1. Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu 
ošetřovatelství ve studijním 
oboru všeobecná sestra 
(bakalář, Bc.) 

 

1. Vysoká škola zřízená nebo 
uznaná státem 

 

— Všeobecná sestra 
 

2004.5.1. 

2. Diplom o ukončení studia ve 
studijním oboru diplomovaná 
všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, 
DiS.), accompanied by the 
following certificate: – 
Vysvědčení o absolutoriu 

 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo 
uznaná státem 

 

— Všeobecný ošetřovatel 
 

6.   
Dánia/Danmark 

Bevis for uddannelsen til 
professionsbachelor i sygepleje 

Professionshøjskole Sygeplejerske 1979.6.29. 

7.  Egyesült 
Királyság/ 
United Kingdom 

A qualification approved by the 
Nursing and Midwifery Council 
or one of its predecessor bodies 
as attesting to the completion of 
training required for general 
nurses by Article 31 and the 
standard of proficiency as 
required for registration as 
a Registered Nurse – Adult in 
its register (81)  

Education institutions approved by 
the Nursing and Midwifery Council or 
one of its predecessor bodies 

Registered Nurse – Adult 1979.6.29. 

8.   Észtország/ 
Eesti 

1. Diplom õe erialal 
 

1. Tallinna Meditsiinikool 

Tartu Meditsiinikool 

Kohtla-Järve Meditsiinikool 
 

õde 2004.5.1. 

2. Õe põhikoolituse diplom 
 

2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 
 

3. Õe põhiõpe diplom 
 

3. Tartu Tervishoiu Kõrgkool 
 

9.   Finnország/ 
Suomi/Finland 

1. Sairaanhoitajan 
tutkinto/Sjukskötarexamen 

 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 

Hälsovårdsläroanstalter 
 

Sairaanhoitaja/Sjukskötare 1994.1.1. 

2
. 

Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, 
sairaanhoitaja 
(AMK)/Yrkeshögskoleexamen 
inom hälsovård och det 
sociala området, sjukskötare 
(YH) 

 

2
. 

Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskol
or 

 

10.  
Franciaország/
France 

— Diplôme d’Etat 
d’infirmier(ère) 

— Diplôme d’Etat 
d’infirmier(ère) délivré en 
vertu du décret no 99-1147 
du 29 décembre 1999 

 

Le ministère de la santé Infirmier(ère) 1979.6.29. 

11.  Görögország/ 
Ελλάς 

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής 
Παν/µίου Αθηνών 

 

1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

Διπλωµατούχος ή πτυχιούχος 
νοσοκόµος, νοσηλευτής ή 
νοσηλεύτρια 

1981.1.1. 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής 
Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.) 

 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτω 

 

 
3. Πτυχίο Αξιωµατικών 

Νοσηλευτικής 
 

3. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 
 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων 
πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 
 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων 
και Επισκεπτριών πρώην 
Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος 
Νοσηλευτικής 

 

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων 

 

7. Πτυχίο Τµήµατος 
Νοσηλευτικής Πανεπιστήµιου 
Πελοποννήσου 

 

7. Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
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12.   Hollandia/ 
Nederland 

 1. Diploma’s verpleger A, 
verpleegster A, 
verpleegkundige A 

 1. Door een van overheidswege 
benoemde examencommissie 

Verpleegkundige 1979.6.29. 

 2. Diploma verpleegkundige 
MBOV (Middelbare 
Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

 2. Door een van overheidswege 
benoemde examencommissie 

 

 3. Diploma verpleegkundige 
HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

 3. Door een van overheidswege 
benoemde examencommissie 

 

 4. Diploma beroepsonderwijs 
verpleegkundige - 
Kwalificatieniveau 4 

 4. Door een van overheidswege 
aangewezen opleidingsinstelling 

 

 5. Diploma hogere 
beroepsopleiding 
verpleegkundige - 
Kwalificatieniveau 5 

 5. Door een van overheidswege 
aangewezen opleidingsinstelling 

 

13.   
Horvátország/
Hrvatska 

1. Svjedodžba »medicinska 
sestra opće njege/medicinski 
tehničar opće njege« 

 

1. Srednje strukovne škole koje 
izvode program za stjecanje 
kvalifikacije »medicinska sestra 
opće njege/medicinski tehničar 
opće njege« 

 

1. medicinska sestra opće 
njege/medicinski tehničar opće 
njege 

 

2013.7.1. 

2. Svjedodžba »prvostupnik 
(baccalaureus) 
sestrinstva/prvostupnica 
(baccalaurea) sestrinstva« 

 

2. Medicinski fakulteti sveučilišta 
u Republici Hrvatskoj 

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj 

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj 
 

2. prvostupnik (baccalaureus) 
sestrinstva/prvostupnica 
(baccalaurea) sestrinstva 

 

14.  
Írország/Ireland 

1. Certificate of Registered 
General Nurse (79)  

 

1. An Bórd Altranais (The Nursing 
Board) [up to 2012.10.1.]; 

Bórd Altranais agus 
Cnáimhseachais na hEireann 
(The Nursing and Midwifery Board 
of Ireland) [from 2012.10.2.] 

 

Registered General Nurse (RGN) 1979.6.29. 

2. B.Sc. in Nursing Studies 
(General) approved by the 
NMBI (80)  

 

2. Third-level Institution delivering 
the B.Sc. in Nursing Studies 
approved by the NMBI [as of 
September 2002] 

 

3. B.Sc. in Children’s and 
General (Integrated) Nursing 
approved by the NMBI (80)  

 

3. Third-level Institution delivering 
the B.Sc. in Children’s and 
General (Integrated) Nursing 
approved by the NMBI [as of 
September 2006] 

 

15. 

 Izland/ Ísland 

1. B.Sc. í hjúkrunarfræði  

(B. Sc. ápolástudományból)  

2. B.Sc. í hjúkrunarfræði  

(B. Sc. ápolástudományból)  

3. Hjúkrunarpróf  

(Ápolói vizsga) 

1. Háskóli Islands  

(Izlandi Egyetem)  

2. Háskólinn á Akureyri  

(Az Izlandi Egyetem kihelyezett 

tagozata Akureyriben)  

3. Hjúkrunarskóli Íslands  

(Izlandi Ápolóképző) 

 1994. 
január 1. 

16.  
Lengyelország
/Polska 

— Dyplom ukończenia studiów 
wyższych na kierunku 
pielęgniarstwo z tytułem 
»magister pielęgniarstwa« 

 

Instytucja prowadząca kształcenie 
na poziomie wyższym uznana przez 
właściwe władze 

Pielegniarka 2004.5.1. 

— Dyplom ukończenia studiów 
wyższych zawodowych na 
kierunku/specjalności 
pielęgniarstwo z tytułem 
»licencjat pielęgniarstwa« 

 

    

17.  Lettország/ 
Latvija 

1. Diploms par māsas 
kvalifikācijas iegūšanu 

 

1. Māsu skolas 
 

Māsa 2004.5.1. 

2. Māsas diploms 
 

2. Universitātes tipa augstskola 
pamatojoties uz Valsts eksāmenu 
komisijas lēmumu 
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18. 
  
Liechtenstein/ 
Fürstentum 
Liechtenstein 

Minden, az A) pontban felsorolt 

oklevél, amelyet valamely másik 

tagállamban állítottak ki 

Illetékes hatóságok Gyakorlati képzési bizonyítvány 
1995. 
május 1. 

19.  Litvánia/ 
Lietuva 

1. Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą 
bendrosios praktikos 
slaugytojo profesinę 
kvalifikaciją 

 

1. Universitetas 
 

Bendrosios praktikos slaugytojas 2004.5.1. 

2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), 
nurodantis suteiktą 
bendrosios praktikos 
slaugytojo profesinę 
kvalifikaciją 

 

2. Kolegija 
 

  

3. Bakalauro diplomas (slaugos 
bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis ir bendrosios 
praktikos slaugytojo 
profesinė kvalifikacija) 

 

3. Universitetas 
 

  

4. Profesinio bakalauro 
diplomas (slaugos profesinio 
bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis ir bendrosios 
praktikos slaugytojo 
profesinė kvalifikacija) 

 

4. Kolegija 
 

  

20.  Luxemburg/ 
Luxembourg 

— Diplôme d’Etat d’infirmier 
 

Ministère de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle et 
des sports 

Infirmier 1979.6.29. 

— Diplôme d’Etat d’infirmier 
hospitalier gradué 

 

    

21.   
Magyarország 

1. Ápoló bizonyítvány 
 

1. Szakképző iskola 
 

Ápoló 2004.5.1. 

2. Ápoló oklevél 
 

2. Felsőoktatási intézmény 
 

  

3. Okleveles ápoló oklevél 
 

3. Felsőoktatási intézmény 
 

  

22.  Málta/Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-
infermerija 

Universita »ta’ Malta« Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 2004.5.1. 

23.  
Németország/
Deutschland 

Zeugnis über die staatliche 
Prüfung in der Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss Gesundheits- und 
Krankenpflegerin/Gesundheits- und 
Krankenpfleger 

1979.6.29. 

24. 

 Norvégia/ 
Norge 

Vitnemål for bestått 

Sykepleierutdanning 

(Ápolói/ápolónői képzés 

elvégzését bizonyító képesítő 

oklevél) 

Høgskole  

(Főiskola) 

 1994. 
január 1. 

25.  Olaszország/ 
Italia 

1. Diploma di infermiere 
professionale (82)  

 

1. Scuole riconosciute dallo 
Stato (82)  

 

1. Infermiere professionale (82)  
 

1979.6.29. 

2. Diploma di laurea in 
infermieristica (83)  

 

2. Università (83)  
 

2. Infermiere (83)  
 

26.  Portugália/ 
Portugal 

1. Diploma do curso de 
enfermagem geral 

 

1. Escolas de Enfermagem 
 

Enfermeiro 1986.1.1. 

2. Diploma/carta de curso de 
bacharelato em enfermagem 

 

2. Escolas Superiores de 
Enfermagem 

 

3. Diploma/Carta de curso de 
licenciatura em enfermagem 

 

3. Escolas Superiores de 
Enfermagem; Escolas Superiores 
de Saúde 

 

27.  Románia/ 
România 

1. Diplomă de absolvire de 
asistent medical generalist 
cu studii superioare de 
scurtă durată 

 

1. Universităţi 
 

Asistent medical generalist 2007.1.1. 

2. Diplomă de licenţă de 
asistent medical generalist 
cu studii superioare de lungă 
durată 

 

2. Universităţi 
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3. Certificat de competențe 
profesionale (de asistent 
medical generalist) 

 

3. Ministerul Educaţiei Naționale 
 

4. Certificat de calificare nivel 5 
 

  

5. Certificat de calificare 
profesională nivel 5 

 

  

28.  
Spanyolország
/España 

Título de Diplomado 
universitario en Enfermería 

— Ministerio de Educación y 
Cultura 

 

Enfermero/a diplomado/a 1986.1.1. 

Titulo de Graduado/a en 
Enfermería 

— El rector de una Universidad 
 

Graduado/a en Enfermería 1986.1.1. 

29. 

 Svájc/ 
Schweizerische 
Eidgenos-
senschaft/ 
Confédération 
suisse/ 
Confedera-
zione Svizzera/ 
Confedera- 
ziun svizra 

1. Diplomierte Pflegefachfrau, 

Diplomierter Pflegefachmann  

(Diplomás általános ápolónő, 

diplomás általános ápoló)  

Infirmiere diplőmée et infirmier 

diplőmé  

(Diplomás általános ápolónő, 

diplomás általános ápoló) 

Schulen, die staatlich anerkannte 

Bildungsgänge durchführen 

 

Ecoles qui proposent des filières de 

formation reconnues par l’État 
 2002. 

június 1. 

30.  Svédország/ 
Sverige 

Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1994.1.1. 

31.  Szlovénia/ 
Slovenija 

Diploma, s katero se podeljuje 
strokovni naslov »diplomirana 
medicinska sestra/diplomirani 
zdravstvenik« 

1. Univerza 
 

Diplomirana medicinska 
sestra/Diplomirani zdravstvenik 

2004.5.1. 

2. Visoka strokovna šola 
 

32.  Szlovákia/ 
Slovensko 

1. DIPLOM ošetrovateľstvo 
»magister« (»Mgr.«) 

 

1. Vysoká škola/Univerzita 
 

Sestra 2004.5.1. 

2. DIPLOM ošetrovateľstvo 
»bakalár« (»Bc.«) 

 

2. Vysoká škola/Univerzita 
 

3. DIPLOM diplomovaná 
všeobecná sestra 

 

3. Stredná zdravotnícka škola 
 

 (1) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére 
állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg a képesítést. 
(2) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon 
diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is 
feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak. 
(3) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ felváltja az Egyesült Királyságra vonatkozó korábbi 
bejegyzéseket annak biztosítása érdekében, hogy azon diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a 
képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét 
a képesítési folyamatnak. 
(4) 2001-ig érvényes. 
(5) 2001/2002-től. 

 
 

B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén 
 

1.  Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok 
előtt kiállított általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelményeknek: 

1.1. 1979. június 29. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, 
Hollandia és az Egyesült Királyság esetében, 

1.2. 1981. január 1. Görögország esetében, 
1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében, 
1.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében, 
1.5. 1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
1.6.  2002. június 1. Svájc esetében, BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél kivételével, 
1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, Szlovákia 

esetében, 
1.8. 2007. január 1. Bulgária esetében, 
1.9. 2011. szeptember 30. Svájc esetében BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél tekintetében, 
1.10. 2013. július 1. Horvátország esetében, 

amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző 
öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott 
tevékenységet. 
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2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus 
Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító általános ápolói oklevél, amely nem 
felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben  
1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen ápolói oklevél a birtokosát feljogosítja arra, 
hogy Németország területén az általános ápolói tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint 
amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett 
képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható. 

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az 
általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a 
képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és 
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen 
szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább 
három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh 
Köztársaság területén. 

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az 
általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a 
képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes 
hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása 
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett szlovák 
képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást 
követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén. 

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az 
általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a 
képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Észtország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez 
a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett észt képesítések.  
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott 
tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén. 

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az 
általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a 
képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Lettország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a 
képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett lett képesítések.  
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott 
tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén. 

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az 
általános ápolói oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a 
képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Litvánia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a 
képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett litván képesítések.  
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott 
tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén. 

8. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az 
általános ápolói oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a 
képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Szlovénia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a 
képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint általános ápolói szakterületen szerzett szlovén képesítések.  
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott 
tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén. 

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított általános ápolói 
oklevél, akinek általános ápolói oklevele nem felel meg az A) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az 
oklevelet - a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott - olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az 
adott oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő 
képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti őket, mint az e melléklet  
A) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést. 

10. A lengyel általános ápolói oklevél tekintetében – a 9. pontban foglaltaktól eltérően – kizárólag a következő 
rendelkezéseket kell alkalmazni: 
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Feltétel nélkül elismerésre kerül a 2004. május 1-jét megelőzően Lengyelországban kiállított ápolói képesítés 
megszerzését tanúsító okirat, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális 
képzési követelményeknek, és amely az alábbi jogszabályok valamelyike szerinti különleges továbbképző 
program keretében szerzett, felsőfokú alapképzési fokozatot tanúsító oklevél igazol: 

a) az ápolói és a szülésznői szakmáról szóló törvény és egyéb jogszabályok módosításáról szóló, 2004. április 
20-i törvény (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 92. szám, 885. tétel és 2007., 176. szám,  
1237. tétel) 11. cikke, és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga – érettségi) rendelkező, az ápolói és 
szülésznői szakmát oktató egészségügyi líceumban és egészségügyi szakiskolában végzett ápolók és 
szülésznők képzésének részletes feltételeiről szóló, 2004. május 11-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 110. szám, 1170. tétel és 2010., 65. szám, 420. tétel); vagy 

b) az ápolói és szülésznői szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 52.3. cikkének 2. pontja (a Lengyel 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2011., 174. szám, 1039. tétel), és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - 
érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú 
intézményben végzett ápolók és szülésznők felsőoktatási képzésének részletes feltételeiről szóló, 2012. június 
14-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012., 770. tétel), annak 
ellenőrzése céljából, hogy az érintett ápoló – a Lengyelországra vonatkozóan A) és B) pontban említett – ápolói 
képesítéssel rendelkező ápolókéval megfelelő szintű ismeretekkel és szaktudással rendelkezik. 

11. Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítésekre vonatkozóan  – a 9. pontban 
foglaltaktól eltérően – a szerzett jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: 

Feltétel nélkül elismerésre kerülnek a következő általános ápolói oklevelek azon tagállami állampolgárok 
esetében, akik Romániában végezték el általános ápolói képzésüket, és akik képzése nem felel meg az európai 
közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, 
amelynek értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott általános ápolói 
tevékenységet Románia területén az igazolás kiállítását megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül és ennek során a betegek ápolásának megtervezéséért, megszervezéséért és végrehajtásáért 
teljes körű felelősséggel tartozott: 

a) Certificat de competenţă e profesionale de asistent medical generalist, şcoală postliceală típusú 
intézményben szerzett felsőfokú képesítés keretében, igazolva, hogy a képzés 2007. január 1. előtt kezdődött; 

b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist, rövid távú felsőfokú tanulmányok keretében, igazolva, 
hogy a képzés 2003. október 1. előtt kezdődött; 

c) Diplomă de licenţă de asistent medical generalist, hosszú távú felsőfokú tanulmányok keretében, igazolva, 
hogy a képzés 2003. október 1. előtt kezdődött. 

12. Az 1–11. pont szerinti tevékenységhez a betegápolás tervezésével, megszervezésével és elvégzésével 
kapcsolatos teljes felelősségnek kell kapcsolódnia.” 
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3. melléklet a …../2018. (….) EMMI rendelethez 

 
„3. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez 

 
A) A fogorvosok számára előírt alapképesítés megszerzését tanúsító okiratok 

 
 A B C D E F 
 Ország  Előírt képesítés 

megszerzését tanúsító 
okirat 

 Kibocsátó szerv  A képesítés 
megszerzését tanúsító 
okiratot kísérő igazolás 

 Szakmai cím  Hivatkozási 
dátum 

1.  Ausztria/Österreich  Bescheid über die 
Verleihung des 
akademischen Grades 
»Doktor der 
Zahnheilkunde« 

 - Medizinische 
Universität 
- Medizinische 
Fakultät der 
Universität 

   Zahnarzt  1994.1.1. 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Diploma van tandarts/ 
Diplőme licencié en 
science dentaire 

 - De universiteiten/ 
Les universités 

   Licentiaat in de tand-
heelkunde/ 
Licencié en science 
dentaire 

 1980.1.28. 

   - De bevoegde 
Examencommissie 
van de Vlaamse Ge-
meenschap/ 
Le Jury compétent 
d’enseignement de 
la Communauté 
française 

      

3.  Bulgária/България  Диплома за висше 
образование на 
образова-телно-
квалифи-кационна 
степен »Магистър« по 
»Дентал-на медицина« с 
професионална 
квалификация 
»Магистър-лекар по 
дентална медицина« 

 Университет    Лекар по дентална 
медицина 

 2007.1.1. 

4.  Ciprus/Κύπρος  Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Οδοντιάτρου 

 Οδοντιατρικό 
Συµβούλιο 

   Οδοντίατρος  2004.5.1. 

5.  Cseh Köztársaság/ 
Česká Republika 

 Diplom o ukončení studia 
ve studijním programu 
zubní lékařství (doktor 
zubního lékařství, MDDr.) 

 Lékařská fakulta 
univerzity v České 
republice 

   Zubní lékař  2004.5.1. 

6.  Dánia/ Danmark  Bevis for 
kandidatuddannelsen i 
odontologi (cand.odont.) 

 Universitet 
Styrelsen for 
Patientsikkerhed 

 1. Autorisation som 
tandlæge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen 
2. Tilladelse til 
selvstændig virke som 
tandlæge 

 Tandlæge  1980.1.28. 

7.  Egyesült 
Királyság/United 
Kingdom  

 - Bachelor of Dental 
Surgery (BDS or B. Ch.D.) 

 - Universities    - Dentist  1980.1.28. 

8.  Észtország/Eesti  Hambaarstikraad Degree 
in Dentistry (DD) 
Diplom hambaarstitea-
duse õppekava läbimise 
kohta 

 Tartu Ülikool    Hambaarst  2004.5.1. 

9.  Finnország/Suomi/ 
Finland 

 Hammaslääketieteen 
lisensiaatin tutkinto/ 
Odontologie 
licentiatexamen 

 - Helsingin yliopisto/ 
Helsingfors 
universitet 
- Oulun yliopisto 
- Itä-Suomen 
yliopisto 
- Turun yliopisto 

 Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontaviras-ton 
päätös käytännön 
palvelun hyväksymises-
tä/Beslut av Tillstånds-
och tillsynsverket för 
social- och hälsovården 
om godkännande av 
prakisk tjänstgöring 

 Hammaslääkäri/Tand-
läkare 

 1994.1.1. 

10.   Franciaország/ 
France 

 Diplőme d’Etat de docteur 
en chirurgie dentaire 

 Universités    Chirurgien-dentiste  1980.1.28. 

11.  Görögország/Ελλάς  Πτυχίο Οδοντιατρικής  Πανεπιστήµιο    Οδοντίατρος ή 
χειρούργος οδοντίατρος 

 1981.1.1. 

12.  Hollandia/Nederland  Universitair getuigschrift 
van een met goed gevolg 
afgelegd tandartsexamen 

 Faculteit 
Tandheelkunde 

   Tandarts  1980.1.28. 

13.  Horvátország/ 
Hrvatska 

 Diploma »doktor den-
talne medicine/doktorica 
dentalne medicine« 

 Fakulteti sveučilišta 
u Republici 
Hrvatskoj 

   doktor dentalne 
medicine/doktorica 
dentalne medicine 

 2013.7.1. 

3. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez
„3. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez
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29. 

 Svájc/Schweizer-
ische 
Eidgenossenschaft/ 
Confédération 
suisse/Confedera-
zione 
Svizzera/Confedera-
ziun svizra 

Diplőme fédéral de 
médecin-dentiste 
(Fogorvosi szövetségi 
oklevél);  
Eidgenössisches 
Zahnarztdiplom  
(Szövetségi fogorvosi 
oklevél); 
Diploma federale di 
medico-dentista  
(Szövetségi fogorvosi 
oklevél tulajdonosa) 

Département fédéral 
de l’intérieur  
(Szövetségi 
Belügyminisztérium);  
Eidgenössisches 
Departement des 
Innern 
(Szövetségi 
Belügyminisztérium);  
Dipartimento federale 
dell’interno 
(Szövetségi 
Belügyminisztérium) 

  

2002.6.1. 

30. Svédország/Sverige  Tandläkarexamen  Universitet eller 
högskola 

 Bevis om legitimation 
som tandläkare, utfärdat 
av Socialstyrelsen 

 Tandläkare  1994.1.1. 

31.  Szlovénia/Slovenija  Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni naslov 
»doktor dental-ne 
medicine/doktorica 
dentalne medicine« 

 - Univerza  Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu za 
poklic doktor dentalne 
medicine/doktorica 
dentalne medicine 

 Doktor dentalne 
medicine/Doktorica 
dental-ne medicine 

 2004.5.1. 

32.   
Szlovákia/Slovensko 

 DIPLOM zubné lekárstvo 
doktor zubného lekárstva 
(»MDDr.«) 

 Univerzita    Zubný lekár  2004.5.1. 

 (1) 2012-ig. 
(2) 2013-tól. 
(3) 2016. október 1-jéig az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell a posztgraduális szakmai gyakorlat 
teljesítéséről szóló igazolást (»staż podyplomowy«). 
(4) 2011. október 1-jétől. 
(5) 2017. szeptember 1-jétől. 

 
 
 

B)  A szakfogorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok 
 

1. Szájsebészet 

 A. B. C. D. 
 Szájsebészet 
  Ország  Előírt képesítés megszerzését  

tanúsító okirat 
 Kibocsátó szerv  Hivatkozási 

dátum 
1.  Ausztria/Österreich       

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

      

3.  Bulgária/България  Свидетелство за призната 
специалност по »Орална хирургия« 

 Факултет по дентална медицина 
към Медицински университет 

 2007.1.1. 

4.  Ciprus/Κύπρος  Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού 
Οδοντιάτρου στην Στοµατική Χειρουργική 

 Οδοντιατρικό Συµβούλιο  2004.5.1. 

5. 
 Cseh Köztársaság/ Česká Republika 

 Diplom o specializaci (v oboru orální a 
maxilofaciální chirurgie) 

 1. Institut postgraduálního 
vzdĕlávání ve zdravotnictví 
2. Ministerstvo zdravotnictví 

 2007.7.19. 

6. 
 Dánia/ Danmark 

 Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
specialtandlæge i tand-, mund- og 
kæbekirurgi 

 Sundhedsstyrelsen 
Styrelsen for Patientsikkerhed 

 1980.1.28. 

7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Certificate of completion of specialist 
training in oral surgery 

 Competent authority recognised 
for this purpose 

 1980.1.28. 

8.  Észtország/Eesti       

9. 
 Finnország/Suomi/Finland 

 Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja 
leukakirurgia/Specialtandläkarexa-men, 
oral och maxillofacial kirurgi 

 Yliopisto  1994.1.1. 

10.  Franciaország/France  Diplőme d’études spécialisées de 
chirurgie orale 

 Universités  31/03/2011 

11. 
 Görögország/Ελλάς 

 Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της 
Γναθοχειρουργικής (up to 2002.12.31.) 

 – Περιφέρεια 
– Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
– Νοµαρχία 

 2003.1.1. 

12. 

 Hollandia/Nederland 

 Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in 
het Specialistenregister 

 Registratiecommissie 
Tandheelkundige Specialismen 
(RTS) van de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Tandheelkunde 

 1980.1.28. 

13.  Horvátország/Hrvatska       

14. 
 Írország/Ireland 

 Certificate of specialist dentist in oral 
surgery 

 Competent authority recognised 
for this purpose by the competent 
minister 

 1980.1.28. 

 
 

14.  Írország/Ireland  - Bachelor in Dental 
Science (B.Dent.Sc.) 
- Bachelor of Dental 
Surgery (BDS) 
- Licentiate in Dental 
Surgery (LDS) 

 - Universities 
- Royal College of 
Surgeons in Ireland 

   - Dentist 
- Dental practitioner 
- Dental surgeon 

 1980.1.28. 

15. 
 Izland/ Ísland 

Próf frá tannlæknadeild 
Háskóla Íslands  
(Izlandi Egyetem Fogorvosi 
Karának oklevele) 

Tannlæknadeild 
Háskóla Íslands 
(Az Izlandi Egyetem 
Fogorvosi Kara) 

  
1994.1.1. 
 

16.  Lengyelország/ 
Polska 

 Dyplom ukończenia 
studiów wyższych na 
kierunku lekarsko-
dentystycznym lekarskim z 
tytułem »lekarz dentysta« 

 Szkoły wyższe  Świadectwo złożenia 
Lekarsko -  
Dentystycznego 
Egzaminu Państwowego 
(1) (3)/ 
Świa-dectwo złożenia 
Lekarsko- 
Dentystycznego 
Egzaminu Końcowego 
(2) (3) 

 Lekarz dentysta  2004.5.1. 

17.  Lettország/Latvija  Zobārsta diploms  Universitātes tipa 
augstskola 

 Sertifikāts - 
kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, 
kas apliecina, ka 
persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

 Zobārsts  2004.5.1. 

18.  Liechtenstein/ 
Fürstentum 
Liechtenstein 

Minden, az A) pontban 
felsorolt oklevél, amelyet 
valamely másik 
tagállamban állítottak ki 

Illetékes hatóságok Gyakorlati képzési 
bizonyítvány  

1995.5.1. 

19.  Litvánia/Lietuva 
  

 1. Aukštojo mokslo 
diplomas, nurodantis 
suteiktą gydytojo 
odontologo kvalifikaciją 

 Universitetas  1. Internatūros 
pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę 
kvalifikaciją 

 Gydytojas odontologas  2004.5.1. 

 2. Magistro diplomas 
(odontologijos magistro 
kvalifikacinis laipsnis ir 
gydytojo odontologo 
kvalifikacija) 

   2. Internatūros 
pažymėjimas (gydytojo 
odontologo profesinė 
kvalifikacija) 

    

20.  Luxemburg/ 
Luxembourg 

 Diplőme d’Etat de docteur 
en médecine dentaire 

 Jury d’examen 
d’Etat 

   Médecin-dentiste  1980.1.28. 

21.  Magyarország  Okleveles fogorvos doktor 
oklevél (doctor medicinae 
dentariae, dr. med. dent) 

 Egyetem    Fogorvos  2004.5.1. 

22.  Málta/Malta  Lawrja fil- Kirurġija Dentali  Universita` ta Malta    Kirurgu Dentali  2004.5.1. 
23.  Németország/ 

Deutschland 
 Zeugnis über die 
Zahnärztliche Prüfung 

 Zuständige 
Behörden 

   Zahnarzt  1980.1.28. 

24. 

 Norvégia/Norge 

Vitnemål for fullført grad 
candidata/candidatus 
odontologiae, röv.: 
cand.odont.  
(Candidata/candidatu s 
odontologiae, röv.: cand. 
odont. fokozat 
megszerzését tanúsító 
oklevél) 

Odontologisk 
universitetsfakultet  
(Orvostudományi 
Egyetem Fogorvosi 
Kara)   

1994.1.1 

25.  Olaszország/ Italia  Diploma di laurea in 
Odontoiatria e Protesi 
Dentaria 

 Università  Diploma di abilitazione 
all’esercizio della 
professione di 
odontoiatra 

 Odontoiatra  1980.1.28. 

26.  Portugália/Portugal  - Carta de curso de 
licenciatura em medicina 
dentária 
- Mestrado integrado em 
medicina dentária 

 - Faculdades 
- Institutos 
Superiores 

   Médico dentista  1986.1.1. 
2006.3.24. 

27.  Románia/România   Diplomă de licenţă de 
medic dentist 

 - Universităţi    Medic dentist  2003.10.1. 

 Diploma de licență şi 
master (4) 

 - Ministerul 
Educației Naționale 
(4) 

   Doctor-medic 
stomatology (5) 

  

28.   Spanyolország/ 
España 

 Título de Licenciado en 
Odontología 
Título de Graduado/a en 
Odontología 

 El rector de una 
universidad 
El rector de una 
Universidad 

   Licenciado en 
Odontología 
Graduado/a en 
Odontología 

 1986.1.1.  
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29. 

 Svájc/Schweizer-
ische 
Eidgenossenschaft/ 
Confédération 
suisse/Confedera-
zione 
Svizzera/Confedera-
ziun svizra 

Diplőme fédéral de 
médecin-dentiste 
(Fogorvosi szövetségi 
oklevél);  
Eidgenössisches 
Zahnarztdiplom  
(Szövetségi fogorvosi 
oklevél); 
Diploma federale di 
medico-dentista  
(Szövetségi fogorvosi 
oklevél tulajdonosa) 

Département fédéral 
de l’intérieur  
(Szövetségi 
Belügyminisztérium);  
Eidgenössisches 
Departement des 
Innern 
(Szövetségi 
Belügyminisztérium);  
Dipartimento federale 
dell’interno 
(Szövetségi 
Belügyminisztérium) 

  

2002.6.1. 

30. Svédország/Sverige  Tandläkarexamen  Universitet eller 
högskola 

 Bevis om legitimation 
som tandläkare, utfärdat 
av Socialstyrelsen 

 Tandläkare  1994.1.1. 

31.  Szlovénia/Slovenija  Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni naslov 
»doktor dental-ne 
medicine/doktorica 
dentalne medicine« 

 - Univerza  Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu za 
poklic doktor dentalne 
medicine/doktorica 
dentalne medicine 

 Doktor dentalne 
medicine/Doktorica 
dental-ne medicine 

 2004.5.1. 

32.   
Szlovákia/Slovensko 

 DIPLOM zubné lekárstvo 
doktor zubného lekárstva 
(»MDDr.«) 

 Univerzita    Zubný lekár  2004.5.1. 

 (1) 2012-ig. 
(2) 2013-tól. 
(3) 2016. október 1-jéig az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell a posztgraduális szakmai gyakorlat 
teljesítéséről szóló igazolást (»staż podyplomowy«). 
(4) 2011. október 1-jétől. 
(5) 2017. szeptember 1-jétől. 

 
 
 

B)  A szakfogorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok 
 

1. Szájsebészet 

 A. B. C. D. 
 Szájsebészet 
  Ország  Előírt képesítés megszerzését  

tanúsító okirat 
 Kibocsátó szerv  Hivatkozási 

dátum 
1.  Ausztria/Österreich       

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

      

3.  Bulgária/България  Свидетелство за призната 
специалност по »Орална хирургия« 

 Факултет по дентална медицина 
към Медицински университет 

 2007.1.1. 

4.  Ciprus/Κύπρος  Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού 
Οδοντιάτρου στην Στοµατική Χειρουργική 

 Οδοντιατρικό Συµβούλιο  2004.5.1. 

5. 
 Cseh Köztársaság/ Česká Republika 

 Diplom o specializaci (v oboru orální a 
maxilofaciální chirurgie) 

 1. Institut postgraduálního 
vzdĕlávání ve zdravotnictví 
2. Ministerstvo zdravotnictví 

 2007.7.19. 

6. 
 Dánia/ Danmark 

 Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
specialtandlæge i tand-, mund- og 
kæbekirurgi 

 Sundhedsstyrelsen 
Styrelsen for Patientsikkerhed 

 1980.1.28. 

7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Certificate of completion of specialist 
training in oral surgery 

 Competent authority recognised 
for this purpose 

 1980.1.28. 

8.  Észtország/Eesti       

9. 
 Finnország/Suomi/Finland 

 Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja 
leukakirurgia/Specialtandläkarexa-men, 
oral och maxillofacial kirurgi 

 Yliopisto  1994.1.1. 

10.  Franciaország/France  Diplőme d’études spécialisées de 
chirurgie orale 

 Universités  31/03/2011 

11. 
 Görögország/Ελλάς 

 Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της 
Γναθοχειρουργικής (up to 2002.12.31.) 

 – Περιφέρεια 
– Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
– Νοµαρχία 

 2003.1.1. 

12. 

 Hollandia/Nederland 

 Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in 
het Specialistenregister 

 Registratiecommissie 
Tandheelkundige Specialismen 
(RTS) van de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Tandheelkunde 

 1980.1.28. 

13.  Horvátország/Hrvatska       

14. 
 Írország/Ireland 

 Certificate of specialist dentist in oral 
surgery 

 Competent authority recognised 
for this purpose by the competent 
minister 

 1980.1.28. 

29. 

 Svájc/Schweizer-
ische 
Eidgenossenschaft/ 
Confédération 
suisse/Confedera-
zione 
Svizzera/Confedera-
ziun svizra 

Diplőme fédéral de 
médecin-dentiste 
(Fogorvosi szövetségi 
oklevél);  
Eidgenössisches 
Zahnarztdiplom  
(Szövetségi fogorvosi 
oklevél); 
Diploma federale di 
medico-dentista  
(Szövetségi fogorvosi 
oklevél tulajdonosa) 

Département fédéral 
de l’intérieur  
(Szövetségi 
Belügyminisztérium);  
Eidgenössisches 
Departement des 
Innern 
(Szövetségi 
Belügyminisztérium);  
Dipartimento federale 
dell’interno 
(Szövetségi 
Belügyminisztérium) 

  

2002.6.1. 

30. Svédország/Sverige  Tandläkarexamen  Universitet eller 
högskola 

 Bevis om legitimation 
som tandläkare, utfärdat 
av Socialstyrelsen 

 Tandläkare  1994.1.1. 

31.  Szlovénia/Slovenija  Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni naslov 
»doktor dental-ne 
medicine/doktorica 
dentalne medicine« 

 - Univerza  Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu za 
poklic doktor dentalne 
medicine/doktorica 
dentalne medicine 

 Doktor dentalne 
medicine/Doktorica 
dental-ne medicine 

 2004.5.1. 

32.   
Szlovákia/Slovensko 

 DIPLOM zubné lekárstvo 
doktor zubného lekárstva 
(»MDDr.«) 

 Univerzita    Zubný lekár  2004.5.1. 

 (1) 2012-ig. 
(2) 2013-tól. 
(3) 2016. október 1-jéig az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell a posztgraduális szakmai gyakorlat 
teljesítéséről szóló igazolást (»staż podyplomowy«). 
(4) 2011. október 1-jétől. 
(5) 2017. szeptember 1-jétől. 

 
 
 

B)  A szakfogorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok 
 

1. Szájsebészet 

 A. B. C. D. 
 Szájsebészet 
  Ország  Előírt képesítés megszerzését  

tanúsító okirat 
 Kibocsátó szerv  Hivatkozási 

dátum 
1.  Ausztria/Österreich       

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

      

3.  Bulgária/България  Свидетелство за призната 
специалност по »Орална хирургия« 

 Факултет по дентална медицина 
към Медицински университет 

 2007.1.1. 

4.  Ciprus/Κύπρος  Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού 
Οδοντιάτρου στην Στοµατική Χειρουργική 

 Οδοντιατρικό Συµβούλιο  2004.5.1. 

5. 
 Cseh Köztársaság/ Česká Republika 

 Diplom o specializaci (v oboru orální a 
maxilofaciální chirurgie) 

 1. Institut postgraduálního 
vzdĕlávání ve zdravotnictví 
2. Ministerstvo zdravotnictví 

 2007.7.19. 

6. 
 Dánia/ Danmark 

 Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
specialtandlæge i tand-, mund- og 
kæbekirurgi 

 Sundhedsstyrelsen 
Styrelsen for Patientsikkerhed 

 1980.1.28. 

7.  Egyesült Királyság/United Kingdom  Certificate of completion of specialist 
training in oral surgery 

 Competent authority recognised 
for this purpose 

 1980.1.28. 

8.  Észtország/Eesti       

9. 
 Finnország/Suomi/Finland 

 Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja 
leukakirurgia/Specialtandläkarexa-men, 
oral och maxillofacial kirurgi 

 Yliopisto  1994.1.1. 

10.  Franciaország/France  Diplőme d’études spécialisées de 
chirurgie orale 

 Universités  31/03/2011 

11. 
 Görögország/Ελλάς 

 Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της 
Γναθοχειρουργικής (up to 2002.12.31.) 

 – Περιφέρεια 
– Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
– Νοµαρχία 

 2003.1.1. 

12. 

 Hollandia/Nederland 

 Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in 
het Specialistenregister 

 Registratiecommissie 
Tandheelkundige Specialismen 
(RTS) van de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Tandheelkunde 

 1980.1.28. 

13.  Horvátország/Hrvatska       

14. 
 Írország/Ireland 

 Certificate of specialist dentist in oral 
surgery 

 Competent authority recognised 
for this purpose by the competent 
minister 

 1980.1.28. 
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15.  Izland/ Ísland - - 1994.1.1 

16.  Lengyelország/Polska  Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 
dziedzinie chirurgii stomatologicznej 

 Centrum Egzaminów Medycznych  2004.5.1. 

17.  Lettország/Latvija       

18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein   1995.5.1. 
19. 

 Litvánia/ Lietuva 

 1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą burnos chirurgo profesinę 
kvalifikaciją 
2. Rezidentūros pažymėjimas (burnos 
chirurgo profesinė kvalifikacija) 

 Universitetas  2004.5.1. 

20.  Luxemburg/Luxembourg       

21.  Magyarország  Dento-alveoláris sebészet szakorvosa 
bizonyítvány 

 Nemzeti Vizsgabizottság  2004.5.1. 

22.  Málta/Malta  Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

 Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar 
Speċ-jalisti 

 2004.5.1. 

23. 
 Németország/Deutschland 

 Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie 

 Landeszahnärztekammer  1980.1.28. 

24.  Norvégia/Norge Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i 
oralkirurgi 

Odontologisk universitetsfakultet 1994.1.1. 

25.  Olaszország/Italia  Diploma di specialista in Chirurgia Orale  Università  2005.5.21. 

26.  Portugália/Portugal  Título de Especialista em Cirurgia Oral  Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD) 

 2008.6.4. 

27.  Románia/România  Certificatul de specialist în Chirurgie 
dento-alveolară 

 Ministerul Sănătăţii  2008.12.17. 

28.  Spanyolország/España       

29. 

 Svájc/ Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Diplom für Oralchirurgie 
 
 
Diplőme fédéral de chirurgie orale 
 
 
Diploma di chirurgia orale 

Eidgenössisches Departement des 
Innern und Schweizerische 
Zahnärzte-Gesellschaft 
 
Département fédéral de l’intérieur et 
Société suisse d’odonto-
stomatologie 
 
Dipartimento federale dell’interno e 
Società Svizzera di Odontologia e 
Stomatologia 

2004.4.30. 

30.  Svédország/Sverige  Bevis om specialistkompetens i oral 
kirurgi 

 Socialstyrelsen  1994.1.1. 

31. 

 Szlovákia/Slovensko 

 Diplom o špecializácii v špecializač-nom 
odbore maxilofaciálna chirurgia 

 - Slovenská zdravotnícka 
univerzita 
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach 

 2008.12.17. 

32.  Szlovénia/Slovenija  Potrdilo o opravljenem specialističnem 
izpitu iz oralne kirurgije 

 1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

 2004.5.1. 

 
2. Fogszabályozástan 

 
 A. B. C. D. 

Fogszabályozástan 
  Ország  Előírt képesítés megszerzését  

tanúsító okirat 
 Kibocsátó szerv  

Hivatkozási 
dátum 

1.  Ausztria/Österreich       

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Titre professionnel particulier de dentiste 
spécialiste en orthodontie/Bijzon-dere 
beroepstitel van tandarts specialist in de 
orthodontie 

 Ministre de la Santé publique/Minister 
bevoegd voor Volksgezondheid 

 2005.1.27. 

3.  Bulgária/България  Свидетелство за призната специалност по 
»Ортодонтия« 

 Факултет по дентална медицина към 
Медицински университет 

 2007.1.1. 

4.  Ciprus/Κύπρος  Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού 
Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική 

 Οδοντιατρικό Συµβούλιο  2004.5.1. 

5.  Cseh Köztársaság/ Česká 
republika 

 Diplom o specializaci (v oboru orto-doncie)  1. Institut postgraduálního vzdĕlávání ve 
zdravotnictví 
2. Ministerstvo zdravotnictví 

 2007.7.19. 

6.  Dánia/ Danmark  Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
specialtandlæge i ortodonti 

 Sundhedsstyrelsen 
Styrelsen for Patientsikkerhed 

 1980.1.28. 

7.  Egyesült Királyság/United 
Kingdom 

 Certificate of Completion of specialist training in 
orthodontics 

 Competent authority recognised for this 
purpose 

 1980. 
január. 28. 

8. 
 Észtország/Eesti 

 Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal 
Ortodontia residentuuri lõpetamist tõendav 
tunnistus 

 Tartu Ülikool  2004.5.1. 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 35543

9. 
 Finnország/Suomi/Finland 

 Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston 
oikomishoito/ 
Specialtand-lä-karexamen, tandreglering 

 Yliopisto  1994.1.1. 

10.  Franciaország/France  Titre de spécialiste en orthodontie  Conseil National de l’Ordre des chirurgiens 
dentistes 

 1980.1.28. 

11. 
 Görögország/Ελλάς 

 Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της 
Ορθοδοντικής 

 – Περιφέρεια 
– Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
– Νοµαρχία 

 1981.1.1. 

12. 

 Hollandia/Nederland 

 Bewijs van inschrijving als orthodontist in het 
Specialistenregister 

 Registratiecommissie Tandheelkundige 
Specialismen (RTS) van de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

 1980.1.28. 

13.  Horvátország/Hrvatska       

14.  Írország/Ireland  Certificate of specialist dentist in orthodontics  Competent authority recognised for this 
purpose by the competent minister 

 1980.1.28. 

15.  Izland/ Ísland - - 1994.1.1 
16.  Lengyelország/Polska  Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie 

ortodoncji 
 Centrum Egzaminów Medycznych  2004.5.1. 

17. 
 Lettország/Latvija 

 »Sertifikāts«- kompetentas iestādes izsniegts 
dokuments, kas apliecina, ka persona ir 
nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

 Latvijas Ārstu biedrība  2004.5.1. 

18.  Liechtenstein/ Fürstentum 
Liechtenstein 

- - 1995.5.1. 

19. 

 Litvánia/Lietuva 

 1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją 
2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo 
ortodonto profesinė kvalifikacija) 

 Universitetas  2004.5.1. 

20.  Luxemburg/Luxembourg       

21.  Magyarország  Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány  Nemzeti Vizsgabizottság  2004.5.1. 
22.  Málta/Malta  Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fl-Ortodonzja  Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċ-jalisti  2004.5.1. 
23.  Németország/Deutschland  Fachzahnärztliche Anerkennung für 

Kieferorthopädie 
 Landeszahnärztekammer  1980.1.28. 

24.  Norvégia/Norge Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning i 
Kjeveortopedi 
(Fogszabályozó szakfogorvosi képzés elvégzését 
bizonyító oklevél) 

Odontologisk Universitetsfakultet  
(Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kara) 

1994.1.1. 

25.  Olaszország/ Italia  Diploma di specialista in Ortognato-donzia  Università  2005.5.21. 
26.  Portugália/Portugal  Título de Especialista em Ortodontia  Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)  2008.6.4. 
27.  Románia/România  Certificatul de specialist în Ortodonţie şi 

Ortopedie dento-facială 
 Ministerul Sănătăţii  

2008.12.17. 
28.  Spanyolország/España       

29.  Svájc/ Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédératio
n suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Diplom für Kieferorthopädie 
 
 
Diplőme fédéral d’orthodontiste 
 
 
Diploma di ortodontista 

Eidgenössisches Departement des Innern und 
Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft 
 
Département fédéral de l’intérieur et Société 
suisse d’odonto-stomatologie 
 
Dipartimento federale dell’interno e Società 
Svizzera di Odontologia e Stomatologia 

2002.6.1. 

30.   Svédország/Sverige  Bevis om specialistkompetens i ortodonti  Socialstyrelsen  1994.1.1. 

31.  Szlovákia/Slovensko  Diplom o špecializácii v špecializač-nom odbore 
čeľustná ortopédia 

 Slovenská zdravotnícka univerzita  
2008.12.17. 

32.  Szlovénia/Slovenija  Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz 
čeljustne in zobne ortopedije 

 1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

 2004.5.1. 

 
 

C) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén 

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt 
kiállított fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési 
követelményeknek: 

1.1. 1980. január 28. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, 
Hollandia és az Egyesült Királyság, 

1.2. 1981. január 1. Görögország, 
1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália, 
1.4. 1994. január 1. Ausztria, Izland, Norvégia, Finnország és Svédország, 
1.5. 1995. május 1. Liechtenstein, 
1.6. 2002. június 1. Svájc, 
1.7. 2003. október 1. Románia, 

 
 

15.  Izland/ Ísland - - 1994.1.1 

16.  Lengyelország/Polska  Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 
dziedzinie chirurgii stomatologicznej 

 Centrum Egzaminów Medycznych  2004.5.1. 

17.  Lettország/Latvija       

18.  Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein   1995.5.1. 
19. 

 Litvánia/ Lietuva 

 1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą burnos chirurgo profesinę 
kvalifikaciją 
2. Rezidentūros pažymėjimas (burnos 
chirurgo profesinė kvalifikacija) 

 Universitetas  2004.5.1. 

20.  Luxemburg/Luxembourg       

21.  Magyarország  Dento-alveoláris sebészet szakorvosa 
bizonyítvány 

 Nemzeti Vizsgabizottság  2004.5.1. 

22.  Málta/Malta  Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

 Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar 
Speċ-jalisti 

 2004.5.1. 

23. 
 Németország/Deutschland 

 Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie 

 Landeszahnärztekammer  1980.1.28. 

24.  Norvégia/Norge Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i 
oralkirurgi 

Odontologisk universitetsfakultet 1994.1.1. 

25.  Olaszország/Italia  Diploma di specialista in Chirurgia Orale  Università  2005.5.21. 

26.  Portugália/Portugal  Título de Especialista em Cirurgia Oral  Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD) 

 2008.6.4. 

27.  Románia/România  Certificatul de specialist în Chirurgie 
dento-alveolară 

 Ministerul Sănătăţii  2008.12.17. 

28.  Spanyolország/España       

29. 

 Svájc/ Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Diplom für Oralchirurgie 
 
 
Diplőme fédéral de chirurgie orale 
 
 
Diploma di chirurgia orale 

Eidgenössisches Departement des 
Innern und Schweizerische 
Zahnärzte-Gesellschaft 
 
Département fédéral de l’intérieur et 
Société suisse d’odonto-
stomatologie 
 
Dipartimento federale dell’interno e 
Società Svizzera di Odontologia e 
Stomatologia 

2004.4.30. 

30.  Svédország/Sverige  Bevis om specialistkompetens i oral 
kirurgi 

 Socialstyrelsen  1994.1.1. 

31. 

 Szlovákia/Slovensko 

 Diplom o špecializácii v špecializač-nom 
odbore maxilofaciálna chirurgia 

 - Slovenská zdravotnícka 
univerzita 
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach 

 2008.12.17. 

32.  Szlovénia/Slovenija  Potrdilo o opravljenem specialističnem 
izpitu iz oralne kirurgije 

 1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

 2004.5.1. 

 
2. Fogszabályozástan 

 
 A. B. C. D. 

Fogszabályozástan 
  Ország  Előírt képesítés megszerzését  

tanúsító okirat 
 Kibocsátó szerv  

Hivatkozási 
dátum 

1.  Ausztria/Österreich       

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Titre professionnel particulier de dentiste 
spécialiste en orthodontie/Bijzon-dere 
beroepstitel van tandarts specialist in de 
orthodontie 

 Ministre de la Santé publique/Minister 
bevoegd voor Volksgezondheid 

 2005.1.27. 

3.  Bulgária/България  Свидетелство за призната специалност по 
»Ортодонтия« 

 Факултет по дентална медицина към 
Медицински университет 

 2007.1.1. 

4.  Ciprus/Κύπρος  Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού 
Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική 

 Οδοντιατρικό Συµβούλιο  2004.5.1. 

5.  Cseh Köztársaság/ Česká 
republika 

 Diplom o specializaci (v oboru orto-doncie)  1. Institut postgraduálního vzdĕlávání ve 
zdravotnictví 
2. Ministerstvo zdravotnictví 

 2007.7.19. 

6.  Dánia/ Danmark  Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
specialtandlæge i ortodonti 

 Sundhedsstyrelsen 
Styrelsen for Patientsikkerhed 

 1980.1.28. 

7.  Egyesült Királyság/United 
Kingdom 

 Certificate of Completion of specialist training in 
orthodontics 

 Competent authority recognised for this 
purpose 

 1980. 
január. 28. 

8. 
 Észtország/Eesti 

 Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal 
Ortodontia residentuuri lõpetamist tõendav 
tunnistus 

 Tartu Ülikool  2004.5.1. 
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1.8. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia, Szlovákia, 

1.9. 2007. január 1. Bulgária, 
1.10. 2013. július 1. Horvátország 

esetében, amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az 
adott tevékenységet. 

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt 
kiállított fogszabályozástan/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által 
meghatározott minimális képzési követelményeknek: 

2.1. 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében, 
2.2. 2008. június 4. Portugália esetében, 
2.3. 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében, 
2.4. 2007. január 1. Bulgária esetében, 
2.5. 2005. május 21. Olaszország esetében, 
2.6. 2005. január 27. Belgium esetében, 
2.7. 2004. május 1. Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia esetében, 
2.8. 2002. június 1. Svájc esetében, 
2.9. 1995. május 1. Liechtenstein esetében, 

   2.10. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében, 
2.11. 1981. január 1. Görögország esetében, 
2.12. 1980. január 28. Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság 

esetében, 
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző 
öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott 
tevékenységet. 

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt 
kiállított szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelményeknek: 

3.1. 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében, 
3.2. 2008. június 4. Portugália esetében, 
3.3. 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében, 
3.4. 2007. január 1. Bulgária esetében, 
3.5. 2005. május 21. Olaszország esetében, 
3.6. 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében, 
3.7. 2004. április 30. Svájc esetében, 
3.8. 1995. május 1. Liechtenstein esetében, 
3.9. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében, 
3.10. 1981. január 1. Görögország esetében, 
3.11. 1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében, 

ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző 
öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott 
tevékenységet. 

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus 
Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító fogorvosi oklevél, amely nem felel meg 
az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. 
előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás 
kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen 
gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén 
fogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott 
tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító 
okirat birtokában gyakorolható. 

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus 
Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakfogorvosi oklevél, amely nem felel 
meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben  
1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy 
Németország területén szakfogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen 
feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítés 
megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható. 

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, 
akinek a fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban 
állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben 
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Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység 
megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és 
szakfogorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által 
kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a 
szóban forgó tevékenységet Észtország területén. 

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, 
akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították 
ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és 
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen 
szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább 
három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet 
Lettország területén. 

8. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, 
akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, 
vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és 
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen 
szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább 
három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia 
területén. 

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, 
akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, 
vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és 
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen 
szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely 
tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább 
három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet 
Szlovénia területén. 

10. Feltétel nélkül elismerésre kerül – a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított – fogorvosi 
vagy szakfogorvosi oklevél, akinek fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevele nem felel meg az A), B) pontban 
említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott olyan 
igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelet az európai közösségi jog 
által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték 
oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti őket, mint az A), B) pontban megnevezett oklevelet, képesítést. 

11. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi 
oklevelét Olaszországban állították ki, és akinek a képzése 1980. január 28-án vagy azt megelőzően kezdődött, 
amennyiben Olaszország hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen 
és jogszerűen, főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet Olaszország területén, és az adott 
tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az  
A) pontban Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye 
nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az 
illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel. 

12. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek a képzése 1980. január 28. és 1984. december 31. között kezdődött, és amely oklevelet az 
illetékes hatóság által kiadott olyan igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy: 

12.1. az adott tagállami állampolgár letette az illetékes olasz hatóság által előírt szakmai alkalmassági vizsgát 
annak tanúsítására, hogy az adott tagállami állampolgár az A) pontban Olaszországra vonatkozóan említett 
oklevéllel rendelkezőknek megfelelő szintű tudással és szakértelemmel rendelkezik; 

12.2. az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, 
jogszerűen, főtevékenységként gyakorolta Olaszország területén a fogorvosi tevékenységet; 

12.3. ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, vagy végzi ezt a 
tevékenységet ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként, mint azok, akik az A) pontban Olaszország 
vonatkozásában említett oklevéllel rendelkeznek. 
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A 12.1. pont szerinti szakmai alkalmassági vizsga letételének követelménye alól mentesül az a tagállami 
állampolgár, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a 
tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti 
fogorvosi képzéssel. 

13. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, aki orvosi egyetemi képzését 1984. december 31-e után kezdte meg, és aki legalább három 
tanulmányi évet sikeresen befejezett, amennyiben a hároméves tanulmányokat 1994. december 31-e előtt kezdte 
meg, és az oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy ez a három éves 
tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti 
fogorvosi képzéssel. 

14. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi 
oklevelét Spanyolországban állították ki, és akinek a képzése 1986. január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, 
amennyiben Spanyolország hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta Spanyolország területén a fogorvosi tevékenységet, és 
az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az 
A) pontban Spanyolországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye 
nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az 
illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel. 

15. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi 
oklevelét Ausztriában állították ki, és akinek a képzése 1994. január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, 
amennyiben Ausztria illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen, jogszerűen főtevékenységként gyakorolta Ausztria területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott 
tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az  
A) pontban Ausztriára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem 
vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az 
illetékes hatóság igazolja, hogy az ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel. 

16. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi 
oklevelét a Cseh Köztársaságban vagy a volt Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése  
2004. május 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága által 
kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év 
során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta a 
fogorvosi tevékenységet a Cseh Köztársaság területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek 
mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban a Cseh Köztársaságra vonatkozóan 
említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami 
állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez 
a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti 
fogorvosi képzéssel. 

17. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi 
oklevelét Szlovákiában vagy a volt Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy 
azt megelőzően kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az 
adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást 
követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet 
Szlovákia területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi 
tevékenység folytatására, mint az A) pontban Szlovákiára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők.  
A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három 
tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a tanulmány egyenértékű az európai 
közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel. 

18. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi 
oklevelét Romániában állították ki, és akinek a képzése 2003. október 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, 
amennyiben Románia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta Románia területén a fogorvosi tevékenységet, és az 
adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint 
az A) pontban Romániára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye 
nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az 
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illetékes hatóság igazolja, ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális 
képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel. 

19. Az irányelv 21. cikkének megfelelően feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosoknak az előírt képesítés 
megszerzését tanúsító okirata, ha a kérelmező a képzését 2016. január 18-ig megkezdte. 

20. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok az előírt orvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratok, 
amelyeket Spanyolországban olyan személyek részére bocsátottak ki, akik orvosi egyetemi képzésüket 1986. 
január 1. és 1997. december 31. között kezdték meg, és amelyekhez a spanyol illetékes hatóságok által 
kibocsátott igazolást csatoltak. 

Az igazolásnak a következő feltételek teljesülését kell igazolnia: 
20.1. az érintett szakember sikeresen lezárta legalább hároméves, az illetékes spanyol hatóságok által az 

irányelv 34. cikkében említett képzéssel egyenértékűként elismert tanulmányait; 
20.2. az érintett szakember az irányelv 36. cikkében említett tevékenységeket Spanyolországban, az igazolás 

kiállítását megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő évben ténylegesen, jogszerűen és 
főtevékenységként gyakorolta; 

20.3. az érintett szakember az irányelv 36. cikkében említett tevékenységeket ugyanolyan feltételek mellett 
jogosult gyakorolni, illetve ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként ugyanolyan feltételek mellett 
gyakorolja, mint azok, akik az irányelv V. melléklet 5.3.2. pontjában Spanyolország tekintetében felsorolt, előírt 
képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek.” 
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4. melléklet a …../2018. (….) EMMI rendelethez 

 
„4. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez 

 
A) A szülésznők számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok 

 
 A. B. C. D. E. 
 Ország  Előírt képesítés megszerzését 

tanúsító okirat 
 Kibocsátó szerv  Szakmai cím  Hivatkozási 

dátum 
1.  Ausztria/ 

Österreich 
 1. Hebammen-Diplom 
2. Diplom über den Abschluss 
des Fachhochschul-Bache-
lorstudiengangs »Hebamme« 

 1. - Hebammenakademie 
- Bundeshebammenlehranstalt 
2. Fachhochschulrat 

 Hebamme  1994.1.1. 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 

 Diploma van vroedvrouw/Dip-
lőme d’accoucheuse 

 - De erkende opleidingsinstituten/ 
Les établissements 
d’enseignement 
- De bevoegde Examencommissie 
van de Vlaamse Gemeenschap/ 
Le Jury compétent d’enseignement 
de la Communauté française 

 Vroedvrouw/  
Accoucheuse 

 1983.1.23. 

3.  
Bulgária/България 

 Диплома за висше 
образование на образователно-
квалифи-  
кационна степен »Бакалавър« с 
професионална квалификация 
»Акушерка« 

 Университет  Акушеркa  2007.1.1. 

4.  Ciprus/Κύπρος  Δίπλωµα στο µεταβασικό 
πρόγραµµα Μαιευτικής 

 Νοσηλευτική Σχολή  Εγγεγραµµένη Μαία  2004.5.1. 

5.  Cseh 
Köztársaság/ 
Česká Republika 
  
  

 1. Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu 
ošetřovatelství ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 

 1. Vysoká škola zřízená nebo 
uznaná státem 

 Porodní 
asistentka/porodní 
asistent 

 2004.5.1. 

 2. Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu porodní 
asistence ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 

 2. Vysoká škola zřízená nebo 
uznaná státem 

    

 3. Diplom o ukončení studia ve 
studijním oboru diplomovaná 
porodní asistentka (diplomovaný 
specialista, DiS.) 

 3. Vyšší odborná škola zřízená 
nebo uznaná státem 

    

6.  Dánia/ Danmark  Bevis for uddannelsen til 
professionsbachelor i 
jordemoderkundskab 

 Professionshøjskole  Jordemoder  1983.1.23. 

7.  Egyesült 
Királyság/United 
Kingdom 

 A qualification approved by the 
Nursing and Midwifery Council or 
its predecessor bodies as 
attesting to the completion of 
training as required for midwi-ves 
by Article 40 and the standard of 
proficiency as required for 
registration as a Registered 
Midwife in its register (3) 

 Education institution approved by 
the Nursing and Midwifery Council 
or its predecessor bodies 

 Registered Midwife  1983.1.23. 

8.  Észtország/Eesti 
  
  
  

 Diplom ämmaemanda erialal  - Tallinna Meditsiinikool  Ämmaemand  2004.5.1. 
   - Tartu Meditsiinikool     

 Ämmaemanda diplom  - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool     
   - Tartu Tervishoiu Kõrgkool     

9.  
Finnország/Suomi/
Finland 

 1. Kätilön tutkinto/barnmors-
keexamen 
2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö 
(AMK)/yrkeshögsko-leexamen 
inom hälsovård och det sociala 
området, barnmorska (YH) 

 1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter 
2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

 Kätilö/Barnmorska  1994.1.1. 

10.  Franciaország/ 
France 

 Diplőme de sage-femme  L’Etat  Sage-femme  1983.1.23. 

11.  Görögország/ 
Ελλάς 
  
  

 1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

 1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) 

 – Μαία  1983.1.23. 

 2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών 
της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών 
Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας 
(ΚΑΤΕΕ) 

 2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων 

 – Μαιευτής   

 3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας 
Σχολής Μαιών 

 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας     

4. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez
„4. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez
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12.    Hollandia/ 
Nederland 

 Diploma van verloskundige  Door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
erkende opleidings-instellingen 

 Verloskundige  1983.1.23. 

13.  Horvátország/ 
Hrvatska 
  

 Svjedodžba »prvostupnik 
(baccalaureus) 
primaljstva/sveučiliš-na 
prvostupnica (baccalaurea) 
primaljstva« 

 - Medicinski fakulteti sveuči-lišta u 
Republici Hrvatskoj 
- Sveučilišta u Republici Hrvatskoj 

 Prvostupnik 
(baccalaureus)  
Primaljstva/Prvostupnica  
(baccalaurea) primaljstva 

 2013.7.1. 

   - Veleučilišta i visoke škole u 
Republici Hrvatskoj 

    

14.  Írország/Ireland 
  
  
  

 1. Certificate in Midwifery (1)  1. An Bórd Altranais  
(The Nursing Board) [up to 
2012.10.1.]; 

 Registered Midwife (RM)  1983.1.23. 

   Bórd Altranais agus Cnáimh-
seachais na hEireann (The 
Nursing and Midwifery Board of 
Ireland, NMBI) [from 2012.10.2.]. 

    

 2. B.Sc. in Midwifery approved 
by the NMBI (2) 

 2. A third-level Institution 
delivering a Midwifery education 
programme approved by the NMBI 

    

 3. Higher/Post-graduate Diploma 
in Midwifery approved by the 
NMBI (2) 

 3. Third-level Institution delivering 
Higher/Post-graduate Diploma in 
Midwifery approved by the NMBI 

    

15.  Lengyelország/ 
Polska 

 - Dyplom ukończenia studiów 
wyższych na kierunku 
położnictwo z tytułem »magister 
położnictwa« 
- Dyplom ukończenia studiów 
wyższych zawodowych na 
kierunku/ specjalności 
położnictwo z tytułem »licencjat 
położ-nictwa« 

 Instytucja prowadząca kształcenie 
na poziomie wyższym uznana 
przez właściwe władze (Higher 
education institution recognised by 
the competent authorities) 

 Położna  2004.5.1. 

16.  Izland/ Ísland 1. Embættispróf í ljósmóðurfræði 
(Szülésznői oklevél) 

1. Háskóli Íslands 
(Izlandi Egyetem)  1994.1.1. 

17.  Lettország/Latvija  Diploms par vecmātes 
kvalifikācijas iegūšanu 

 Māsu skolas  Vecmāte  2004.5.1. 

18.  Liechtenstein/ 
Fürstentum 
Liechtenstein 

Minden, az A) pontban felsorolt 
oklevél, amelyet valamely másik 
tagállamban állítottak ki 

Illetékes hatóságok Gyakorlati képzési 
bizonyítvány 1995.5.1. 

19.  Litvánia/Lietuva 
   
  
  
  
  
  
  

 1. Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą bendrosios 
praktikos slaugytojo profesinę 
kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą akušerio 
profesinę kvalifikaciją 

 1. Universitetas  Akušeris  2004.5.1. 

- Pažymėjimas, liudijantis 
akušerio profesinę praktiką 

   

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), 
nurodantis suteiktą bendrosios 
praktikos slaugytojo profesinę 
kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą akušerio 
profesinę kvalifikaciją 

 2. Kolegija   

 - Pažymėjimas, liudijantis 
akušerio profesinę praktiką 

    

 3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), 
nurodantis suteiktą akušerio 
profesinę kvalifikaciją 

 3. Kolegija   

 4. Bakalauro diplomas (slaugos 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 
bendrosios praktikos augytojo 
profesinė kvalifikacija) Ir 
Profesinės kvalifikacijos 
pažymėjimas (akušerio profesinė 
kvalifikacija) 

 4. Universitetas   

 5. Profesinio bakalauro diplomas 
(slaugos profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir 
bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinė kvalifikacija) Ir 
Profesinės kvalifikacijos 
pažymėjimas (akušerio profesinė 
kvalifikacija) 

 5. Kolegija   

 6. Profesinio bakalauro diplomas  6. Kolegija   
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(akušerijos profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis ir akušerio 
profesinė kvalifikacija) 

20.  Luxemburg/ 
Luxembourg 

 Diplőme de sage-femme  Ministère de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle et 
des sports 

 Sage-femme  1983.1.23. 

21.  Magyarország  1. Szülésznő bizonyítvány 
2. Szülésznő oklevél 

 1. Iskola/főiskola 
2. Felsőoktatási intézmény 

 Szülésznő  2004.5.1. 

22.  Málta/Malta  Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-
Qwiebel 

 Universita` ta’ Malta  Qabla  2004.5.1. 

23.  Németország/ 
Deutschland 

 Zeugnis über die staatliche 
Prüfung für Hebammen und 
Entbindungspfleger 

 Staatlicher Prüfungsausschuss  - Hebamme 
- Entbindungspfleger 

 1983.1.23. 

24. 
 Norvégia/Norge 

Vitnemål for bestått 
jordmorutdanning  
(Szülésznői képesítés 
megszerzését tanúsító oklevél) 

Høgskole 
(Főiskola)  1994.1.1 

25.  Olaszország/ 
Italia 
  

 1. Diploma d’ostetrica (4)  1. Scuole riconosciute dallo Stato 
(4) 

 Ostetrica (4)  1983.1.23. 

 2. Laurea in ostetricia (5)  2. Università (5)     

26.  Portugália/ 
Portugal 

 1. Diploma de enfermeiro 
especialista em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 
2. Diploma/carta de curso de 
estudos superiores 
especializados em enfermagem 
de saúde materna e obstétrica 
3. Diploma (do curso de pós-
licenciatura) de especialização 
em enfermagem de saúde 
materna e obstétrica 

 1. Ecolas de Enfermagem 
2. Escolas Superiores de 
Enfermagem 
3. - Escolas Superiores de 
Enfermagem 
- Escolas Superiores de Saúde 

 Enfermeiro especialista 
em enfermagem de saúde 
materna e obstétrica 

 1986.1.1. 

27.    
Románia/România 

 Diplomă de licenţă de moaşă  Universităţi  Moaşă  2007.1.1. 

28.  Spanyolország/ 
España 

 - Título de matrona 
- Título de asistente obstétrico 
(matrona) 
- Título de enfermería obstét-rica-
ginecológica 

 Ministerio de Educación y Cultura  - Matrona 
- Asistente obstétrico 

 1986.1.1. 

29.  Svájc/ 
Schweizerische 
Eidgenossenschaft/
Confédération 
suisse/ 
Confederazione 
Svizzera/Confeder
aziun svizra 

Diplomierte Hebamme 
(Diplomás szülésznő) 
 
Sage-femme diplőmée 
(Diplomás szülésznő) 
 
Levatrice diplomata 
(Diplomás szülésznő) 

Schulen, die staatlich 
anerkannte Bildungsgänge 
durchführen 
 
Ecoles qui proposent des filières de 
formation reconnues par l’ État 
 
Scuole che propongono dei cicli di 
formazione riconosciuti dallo Stato 

 2002.6.1. 

30.  Svédország/ 
Sverige 

 Barnmorskeexamen  Universitet eller högskola  Barnmorska  1994.1.1. 

31.    Szlovákia/ 
Slovensko 

 1. DIPLOM pőrodná asistencia 
»bakalár« (»Bc.«) 
2. DIPLOM diplomovaná pőrodná 
asistentka 

 1. Vysoká škola/Univerzita 
2. Stredná zdravotnícka škola 

 Pőrodná asistentka  2004.5.1. 

32.  Szlovénia/ 
Slovenija 

 Diploma, s katero se podeljuje 
strokovni naslov »diplomirana 
babica/diplomirani babičar« 

 1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 

 diplomirana 
babica/diplomirani babičar 

 2004.5.1. 

 (1) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére 
állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg a képesítést. 
(2) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon 
diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is 
feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak. 
(3) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon 
diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel 
nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak. 
(4) 2001-ig érvényes. 
(5) 2001/2002-től. 

 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 35551

B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén 

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt 
kiállított szülésznői oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési 
követelményeknek: 

1.1. 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, 
Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság, 

1.2. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália, 
1.3. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország, 
1.4. 1995. május 1. Liechtenstein, 
1.5. 2002. június 1. Svájc, 
1.6. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, Szlovákia, 
1.7. 2007. január 1. Bulgária, 
1.8. 2013. július 1. Horvátország 

esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az 
adott tevékenységet. 

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus 
Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szülésznői oklevél, amely nem felel 
meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben  
1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy 
Németország területén szülésznői tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek 
mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés 
megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható. 

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 
szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése 
ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes 
hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása 
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a cseh szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz 
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen 
és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén. 

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 
szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése 
ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Szlovákia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a 
képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a szlovák szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell 
az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás 
kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén. 

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 
szülésznői oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése 
ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Észtország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a 
képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az észt szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az 
illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás 
kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén. 

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 
szülésznői oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése 
ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, 
hogy Lettország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés 
ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a lett szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes 
hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának 
időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen 
folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén. 

7.  Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 
szülésznői oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése 
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ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, 
hogy Litvánia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés 
ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a litván szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes 
hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának 
időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen 
folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén. 

8. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 
szülésznői oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése 
ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, 
hogy Szlovénia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés 
ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a szlovén szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékélni kell az 
illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás 
kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén. 

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított szülésznői 
oklevél, akinek szülésznői oklevele nem felel az A) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet 
a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott 
szülésznői oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő 
képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti azt, mint az e melléklet  
A) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést. 

10.  Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított olyan 
szülésznői oklevél, amelyet a C) pont 1.2. és 1.3. alpontja szerinti feltételek fennállása esetén olyan igazolás 
kísér, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két 
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet: 

10.1. 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, 
Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság, 

10.2.1986. január 1. Spanyolország és Portugália, 
10.3.1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország, 
10.4. 1995. május 1. Liechtenstein, 
10.5. 2002. június 1. Svájc, 
10.6. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, 

Szlovénia, Szlovákia, 
10.7. 2007. január 1. Bulgária, 
10.8. 2013. július 1. Horvátország 

esetében. 

11. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus 
Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló szülésznői oklevél a 10. pont szerint, az ott meghatározott 
feltételek teljesülése esetén amennyiben:  

a) 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint 
 
b) azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár 

az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta 
Németországban az adott tevékenységet. 

12. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok az előírt szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok, 
amelyeket 

12.1. Lengyelországban a képzést 2004. május 1-je előtt elvégző szülésznők részére, az irányelv 40. cikkében 
megállapított képzési minimumkövetelményeknek meg nem felelő képzés nyomán bocsátottak ki, és 

12.2. amelyeket az alábbi jogszabályok valamelyike szerinti különleges továbbképző program keretében 
szerzett, felsőfokú alapképzési fokozatot tanúsító oklevél igazol: 

a) az ápolói és a szülésznői szakmáról szóló törvény és egyéb jogszabályok módosításáról szóló, 2004. április 
20-i törvény (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 92. szám, 885. tétel és 2007., 176. szám,  
1237. tétel) 11. cikke, és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és 
szülésznői szakmát oktató egészségügyi líceumban és egészségügyi szakiskolában végzett ápolók és 
szülésznők képzésének részletes feltételeiről szóló, 2004. május 11-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 110. szám, 1170. tétel és 2010., 65. szám, 420. tétel); vagy 

b) az ápolói és szülésznői szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 53.3. cikke (a Lengyel Köztársaság 
Hivatalos Közlönye 2011., 174. szám, 1039. tétel) és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) 
rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú intézményben 
végzett ápolók és szülésznők felsőoktatási képzésének részletes feltételeiről szóló, 2012. június 14-i 
egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012., 770. tétel), annak 
ellenőrzése céljából, hogy az érintett ápoló hasonló szintű ismeretekkel és szaktudással rendelkezik-e, mint azok 
a szülésznők, akik az irányelv V. melléklet 5.5.2. pontjában Lengyelországra vonatkozóan felsorolt képesítéssel 
rendelkeznek. 
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13. A román szülésznői képesítésekre vonatkozóan – az 9. és 10. pontban foglaltaktól eltérően  a szerzett 
jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Feltétel – nélkül elismerésre kerül a szülészeti-nőgyógyászati ápolói (asistent medical obstetrică-
ginecologie/szülészeti nőgyógyászati ápoló) oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a szülésznői 
szakterületen szerzett oklevelét 2007. január 1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akiknek a képzése 
ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a külön jogszabályban megállapított 
minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely értelmében az adott 
tagállami állampolgár az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői tevékenységet Romániában. 

14. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok a szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok, 
amelyekben a kérelmező a képzést 2016. január 18. előtt kezdte meg, és a képzésre történő felvétel feltétele az 
irányelv 40. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti I. irány esetében a tíz éves általános és középiskolai vagy ennek 
megfelelő szintű oktatás elvégzése, az irányelv 40. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti II. irány esetében pedig 
egy általános ápolói képzésnek az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontja szerinti, előírt képesítés megszerzését 
tanúsító okirattal igazolt befejezése. 
 
 
 
 
 

C) Feltétel nélküli elismerés általános feltételei 

1. A B) pontban foglaltak kivételével az A) pontban meghatározott szülésznői képesítés megszerzését tanúsító 
okiratok az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén ismerhetők el feltétel nélkül: 

1.1. legalább hároméves, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amely kiegészítésként az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható, és amely legalább 4600 órányi elméleti és gyakorlati képzésből áll, és a 
minimális időtartam legalább egyharmada klinikai gyakorlatból áll; 

1.2. legalább kétéves és legalább 3600 órányi képzést tartalmazó, kiegészítésként az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amelynek feltétele az irányelv  
V. melléklet 5.2.2. pontjában előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat megléte; 

1.3. legalább 18 hónapos és legalább 3000 órányi képzésből álló, kiegészítésképpen az ezzel egyenértékű 
ECTS-kreditek számával is megadható, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amelynek feltétele az irányelv  
V. melléklet 5.2.2. pontjában előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat megléte, és amelyet 
olyan egyéves szakmai tapasztalat követett, amelyről a 2. pont szerinti igazolást bocsátottak ki; 

2. az 1. pont 1.3. alpontja szerinti - az adott tagállam illetékes hatósága által kibocsátott - igazolás tanúsítja, 
hogy birtokosa az előírt szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzését követően, kórházban 
vagy egy erre engedéllyel rendelkező egészségügyi intézményben, a megfelelő ideig kielégítő módon gyakorolta 
a szülésznői tevékenységek teljes körét.” 
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5. melléklet a …../2018. (….) EMMI rendelethez 
 

„5. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez 
 

A) A gyógyszerészek számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok 
 

      
 Ország  Előírt képesítés megszerzését 

tanúsító okirat 
 Kibocsátó szerv  A képesítés 

megszerzését 
tanúsító okiratot 
kísérő igazolás 

 
Hivatkozási 

dátum 

1.  Ausztria/Österreich  Staatliches Apothekerdiplom  Österreichische 
Apothekerkammer 

   1994.10.1. 

2.  Belgium/ 
België/Belgique/  
Belgien 
  

 Diploma van apotheker/Diplőme de 
pharmacien 

 - De 
universiteiten/Les 
universities 

   1987.10.1. 

   - De bevoegde 
Examencommissie 
van de Vlaamse 
Gemeenschap/Le 
Jury compétent 
d’enseignement de la 
Communauté 
française 

    

3.  Bulgária/България  Диплома за висше образование 
на образователно-квалифи- 
кационна степен »Магистър« по 
»Фармация« с професионална 
квалификация »Магистър-
фармацевт« 

 Университет    2007.1.1. 

4.  Ciprus/Κύπρος  Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Φαρµακοποιού 

 Συµβούλιο 
Φαρµακευτικής 

   2004.5.1. 

5.  Cseh Köztársaság/ Česká 
Republika 

 Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu farmacie 
(magistr, Mgr.) 

 Farmaceutická 
fakulta univerzity v 
České republice 

   2004.5.1. 

6.  Dánia/ Danmark  Bevis for kandidatuddannelsen i 
farmaci (cand.pharm.) 
Bevis for kandidatuddannelsen i 
farmaci (cand.pharm.) 

 Det Farmaceutiske 
Fakultet, Københavns 
Universitet 
Syddansk Universitet 

   1987.10.1. 

7.  Egyesült Királyság/United 
Kingdom 
  

 1. Certificate of Registered 
Pharmacist (3) 

     1987.10.1. 

 2. A degree in pharmacy approved 
by either the General 
Pharmaceutical Council (formerly 
Royal Pharmaceutical Society of 
Great Britain) or the Pharmaceutical 
Society of Northern Ireland (4) 

 Universities 
delivering pharmacy 
degrees approved by 
the General 
Pharmaceutical 
Council (formerly 
Royal Pharmaceutical 
Society of Great 
Britain) or the 
Pharmaceutical 
Society of Northern 
Ireland 

 Notification from the 
General 
Pharmaceutical 
Council or 
Pharmaceutical 
Society of Northern 
Ireland confirming 
successful completion 
of the approved 
pharmacy degree, 12 
months practical 
training and a pass of 
the registration 
assessment. 

  

8.  Észtország/Eesti  Diplom proviisori õppekava 
läbimisest 
Farmaatsiamagister Master of 
Science in Pharmacy (MSc) 

 Tartu Ülikool    2004.5.1. 

9.  Finnország/Suomi/Finland  Proviisorin tutkinto/Provisorexamen  Yliopisto    1994.10.1. 
10.  Franciaország/France  - Diplőme d’Etat de pharmacien 

- Diplőme d’Etat de docteur en 
pharmacie 

 Universités    1987.10.1. 

11.  Görögország/Ελλάς  Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 
επαγγέλµατος 

 – Περιφέρεια  
– Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση 

   1987.10.1. 

12.  Hollandia/Nederland  Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

 Faculteit Farmacie    1987.10.1. 

13.  Horvátország/Hrvatska  Diploma »magistar farmacije/ 
magistra farmacije« 

 - Farmaceutsko-
biokemijski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu 
- Medicinski fakultet 
Sveuči-lišta u Splitu 
- Kemijsko-tehnološki 
fakultet Sveučilišta u 
Splitu 

   2013.7.1. 

5. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez
„5. melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez
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14.  Írország/Ireland 
  

 1. Certificate of Registered 
Pharmaceutical Chemist (1) 
Certificate of Registration as a 
Pharmacist (1) 

 1. Cumann 
Cógaiseoirí na 
hEireann 
(Pharmaceutical 
Society of Ireland) 

   1987.10.1. 

 2. A degree in Pharmacy 
recognised by the Pharmaceutical 
Society of Ireland (2) 

 2. Universities 
delivering degrees in 
pharmacy recognised 
by the Pharmaceutical 
Society of Ireland 

 2. Notification from 
the Pharmaceutical 
Society of Ireland that 
the person named 
therein is the holder of 
a qualification 
appropriate for 
practicing as a 
pharmacist 

  

15.  Izland/ Ísland Próf í lyfjafræði 
(Gyógyszerész oklevél) 

Háskóli Íslands 
(Izlandi Egyetem)  1994.1.1. 

16.  Lengyelország/Polska  Dyplom ukończenia studiów 
wyższych na kierunku farmacja z 
tytułem magistra 

 1. Akademia 
Medyczna 
2. Uniwersytet 
Medyczny 
3. Collegium Medicum 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

   2004.5.1. 

17.  Lettország/Latvija  Farmaceita diploms  Universitātes tipa 
augstskola 

   2004.5.1. 

18.  Liechtenstein/ Fürstentum 
Liechtenstein 

Minden, az A) pontban felsorolt 
oklevél, amelyet valamely másik 
tagállamban állítottak ki 

Illetékes hatóságok Gyakorlati képzési 
bizonyítvány 1995.5.1. 

19.  Litvánia/Lietuva  1. Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą vaistininko 
profesinę kvalifikaciją 
2. Magistro diplomas (farmacijos 
magistro kvalifikacinis laipsnis ir 
vaistininko profesinė kvalifikacija) 

 Universitetas    2004.5.1. 

20.  Luxemburg/Luxembourg  Diplőme d’Etat de pharmacien  Jury d’examen d’Etat 
+ visa du ministre de 
l’éducation nationale 

   1987.10.1. 

21.  Magyarország  Okleveles gyógyszerész oklevél 
(magister pharmaciae, abbrev: 
mag. Pharm) 

 Egyetem    2004.5.1. 

22.  Málta/Malta  Lawrja fil-farmaċija  Universita` ta’ Malta    2004.5.1. 
23.  Németország/Deutschland  Zeugnis über die Staatliche 

Pharmazeutische Prüfung 
 Zuständige Behörden    1987.10.1. 

24. 

 Norvégia/Norge 

Vitnemål for fullført 
grad candidata/candidatus 
pharmaciae, röv.: 
cand.pharm. (Candidate/candidates 
pharmaciae, röv.: cand.pharm. 
fokozat megszerzését tanúsító 
diploma) 

Universitetsfakultet 
(Egyetemi kar) 

 1994.1.1 

25.  Olaszország/ Italia  Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di 
farmacista ottenuto in seguito ad un 
esame di Stato 

 Università    1993.11.1. 

26.  Portugália/Portugal 
  

 - Licenciatura em Farmácia 
- Carta de curso de licenciatura em 
Ciências Farmacêuticas 

 Instituição de Ensino 
Superior Universitário 

   1987.10.1. 

 Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas 

     2007.1.1. 

27.  Románia/România  Diplomă de licenţă de farmacist 
Diploma de licență şi master (5) 

 Universităţi 
Ministerul Educației 
Nationale 

   2007.1.1. 

28.  Spanyolország/España  Título de Licenciado en Farmacia 
Título de Graduado/a en Farmacia 

 - Ministerio de 
Educación y Cultura 
- El rector de una 
universidad 
- El rector de una 
Universidad 

   1987.10.1. 
1986.1.1. 

29. 

 Svájc/Schweizerische 
Eidgenossenschaft/Confédération 
suisse/Confederazione 
Svizzera/Confederaziun svizra 

Diplőme fédéral de pharmacien  
(Gyógyszerészi oklevél);  
Eidgenössisches Apothekerdiplom 
(Szövetségi gyógyszerészi oklevél); 
Diploma federale di farmacista 
(Szövetségi gyógyszerészi oklevél) 

Département fédéral 
de l’intérieur  
(Szövetségi 
Belügyminisztérium)  
Eidgenössisches 
Departement des 
Innern Dipartimento 
federale dell’interno 

 2002.6.1. 

30.  Svédország/Sverige  Apotekarexamen  Universitet och 
högskolor 

   1994.10.1. 
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31.  Szlovákia/Slovensko  DIPLOM farmácia magister 
(»Mgr.«) 

 Univerzita    2004.5.1. 

32.  Szlovénia/Slovenija  Diploma, s katero se podeljuje 
strokovni naziv »magister 
farmacije/magistra farmacije« 

 Univerza  Potrdilo o 
opravljenem 
strokovnem izpitu za 
poklic magister 
farmacije/magistra 
farmacije 

 2004.5.1. 

 (1) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére 
állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg a képesítést. 
(2) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon 
diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is 
feltétel nélkül elismerhető legyen. A szóban forgó esetekben a kísérő igazolás tanúsítja, hogy a képesítésre vonatkozó valamennyi 
követelmény teljesül. 
(3) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat a képesítés feltétel nélküli elismerésére jogosít fel, amennyiben olyan személy 
részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként az Egyesült Királyságban szerezte meg a képesítést. 
(4) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon 
diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül 
elismerhető legyen. A szóban forgó esetekben a kísérő igazolás tanúsítja, hogy a képesítésre vonatkozó valamennyi követelmény 
teljesül. 
(5) 2011. január 10-től. 

 
 

B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén 

1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő 
időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az 
európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek: 

1.1. 1987. október 1. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, 
Luxemburg, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság, 

1.2. 1993. november 1. Olaszország, 
1.3. 1994. január 1. Izland, Norvégia, 
1.4. 1994. október 1. Ausztria, Finnország Svédország, 
1.5. 1995. május 1. Liechtenstein, 
1.6. 2002. június 1. Svájc, 
1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, 

Szlovénia, Szlovákia, 
1.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia, 
1.9. 2013. július 1. Horvátország 

esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását 
megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az 
adott tevékenységet. 

2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus 
Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító gyógyszerészi oklevél, amely nem felel 
meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben  
1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami 
állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül 
ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy 
Németország területén gyógyszerészi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen 
feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett 
képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható. 

3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a 
gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a 
képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság 
illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és 
gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett 
cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, 
hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három 
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh 
Köztársaság területén. 

4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 
gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a 
képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes 
hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása 
tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett szlovák 
képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az 
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adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást 
követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén. 

5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 
gyógyszerészi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a 
képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Észtország területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a 
képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett észt képesítések.  
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott 
tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén. 

6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a 
gyógyszerész oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a 
képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Lettország területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a 
képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett lett képesítések.  
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott 
tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén. 

7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a 
gyógyszerészi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állítottak ki, vagy akinek a 
képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága 
tanúsítja, hogy Litvánia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a 
képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett litván képesítések.  
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott 
tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő 
éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén. 

8. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 
gyógyszerész oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akiknek a képzése 
ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, 
hogy Szlovénia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés 
ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz 
mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen 
és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén. 

9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított azon gyógyszerész 
oklevél, amely nem felel meg az A) pontban említett megnevezésnek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás 
kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott gyógyszerész oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott 
minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító 
tagállam úgy tekinti, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet. 

10. Amennyiben az adott gyógyszerészi tevékenység végzéséhez az A) pont szerinti oklevél megszerzése 
mellett a külön jogszabály szakmai gyakorlat követelményét írja elő, a szakmai gyakorlathoz kötött gyógyszerészi 
tevékenység megkezdésének feltételeként előírt gyakorlat igazolásaként el kell fogadni a tagállami állampolgár 
származási vagy küldő tagállamának illetékes hatósága által kiadott olyan igazolást, amely tanúsítja, hogy a 
tagállami állampolgár a gyógyszerészi tevékenységet a külön jogszabályban előírttal azonos ideig gyakorolta a 
származási vagy küldő tagállamban.” 



35558 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 

Az igazságügyi miniszter 31/2018. (XII. 19.) IM rendelete
egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.  törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. és 4. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

1. §  A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Bvszr.) a következő 79. §-sal 
egészül ki:
„79.  § A  miniszter az  Érdi Járásbíróság mellett létesített álláshelyet – a  Budaörsi Járásbíróság mellett létesített 
álláshely megszűnésével összefüggésben – a  Budaörsi Járásbíróság mellé kinevezett végrehajtó áthelyezésével 
tölt be 2019. január 1. napjával.”

2. §  A Bvszr. 1. számú melléklet XIV. pontja az 1. melléklet szerint módosul.

2. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

3. §  A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 1. számú melléklete 
a 2. melléklet szerint módosul.

3. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 
65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet hatályon kívül helyezése

4. §  Hatályát veszti az  egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 
65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet.

4. Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet hatályon kívül helyezése

5. §  Hatályát veszti az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet.

5. Záró rendelkezés

6. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter

1. melléklet a 31/2018. (XII. 19.) IM rendelethez

A Bvszr. 1. számú melléklet XIV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„XIV. 
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK

Budakörnyéki Járásbíróság   1
Budaörsi Járásbíróság    1
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Ceglédi Járásbíróság    1
Dabasi Járásbíróság    2
Dunakeszi Járásbíróság    2
Érdi Járásbíróság    1
Gödöllői Járásbíróság    3
Monori Járásbíróság    2
Nagykátai Járásbíróság    1
Nagykőrösi Járásbíróság    1
Ráckevei Járásbíróság    1
Szentendrei Járásbíróság    1
Szigetszentmiklósi Járásbíróság   2
Váci Járásbíróság    1
Összesen:    20”

2. melléklet a 31/2018. (XII. 19.) IM rendelethez

A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 1. számú melléklete 
a „1413 Szigetszentmiklósi Járásbíróság” szövegrészt követően a következő rendelkezéssel egészül ki:
„(A bíróságok jelzőszáma)
„1414 Érdi Járásbíróság””

Az igazságügyi miniszter 32/2018. (XII. 19.) IM rendelete
az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. hatásvizsgálati lap: olyan űrlap, amely tartalmazza az  előterjesztés címét, költségvetési hatásait, 
adminisztratív terhekre gyakorolt hatásait, az  előterjesztés szerint tervezett adatkezelési műveletek adatvédelmi 
hatásvizsgálatának eredményeit, valamint az előterjesztés egyéb hatásait;”

2. §  Hatályát veszti az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet 2. § (2) bekezdése és 
1. melléklete.

3. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 35/2018. (XII. 19.) ITM rendelete
a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében a „32,79 euró” szövegrész helyébe a „30,23 euró” szöveg,
b) 9. § (1) bekezdésében a „278,50 euró” szövegrész helyébe a „266,57 euró” szöveg,
c) 11. § (3) bekezdésében a „9,74%” szövegrész helyébe a „9,68%” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 6/2018. (XII. 19.) KKM rendelete
a konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet (a  továbbiakban: Vhr.) 2.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  miniszter a  diplomáciai és konzuli képviseletek címjegyzékét és konzuli jogosítványait közzéteszi az  általa 
vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján. Az abban bekövetkező változásokat 3 napon belül 
közzéteszi a minisztérium honlapján.”

2. §  A Vhr. 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A hazatérési kölcsönből kizárólag az útiköltség fedezhető.
(5) A konzuli tisztviselő a hazautazáshoz szükséges menetjegyet beszerzi, és azt átadja a kérelmezőnek. Gépkocsival 
történő hazautazás esetén az  üzemanyagköltségek és a  közúthasználati díj fedezésére a  hazatérési kölcsön 
készpénzben is nyújtható.”

3. §  A Vhr. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Ha a Tv. 7. § (5) bekezdése szerinti tényállás utólag kétséget kizáróan megállapítást nyer, a miniszter a Tv. 
7. § (5) bekezdése alapján írásban felhívja a költségek megtérítésére kötelezettet, hogy 30 napon belül térítse meg 
az  evakuálás személyenként számított költségeit. A  határidő eredménytelen eltelte esetén a  miniszter megkeresi 
az  adóhatóságot az  evakuálás személyenként számított költségének adók módjára történő behajtása érdekében. 
Erről a konzuli szolgálat az evakuálással egyidejűleg tájékoztatja a költségek megtérítésére kötelezettet. A költségek 
megtérítésének kötelezettsége a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgársággal rendelkező, a konzuli 
szolgálat által kimentett közeli hozzátartozója vonatkozásában is fennáll.
(2) A megtérítési kötelezettség minden költségre kiterjed, ami kifejezetten a magyar állampolgár, illetve a harmadik 
országbeli állampolgársággal rendelkező közeli hozzátartozója kimentésével összefüggésben keletkezett a konzuli 
szolgálatnál. A  felmerült költségeket a miniszter állapítja meg, ide tartozik különösen a kimentéshez igénybe vett 
közlekedési eszköz és a kimentett személyek elszállásolásának költsége.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 205. szám 35561

4. §  A Vhr. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Tv. 5. § (7) bekezdése szerinti vissza nem térítendő anyagi támogatás a hazautazással közvetlenül összefüggő 
kiadások fedezésére, a  hazautazás módjának igazolása esetén adható a  bajbajutottnak. A  vissza nem térítendő 
anyagi támogatás a hazatérési kölcsönnel egyidejűleg, illetve annak hiányában is nyújtható.”

5. §  A Vhr. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  konzuli tisztviselő – a  fogadó állam eljárási szabályainak és a  fogva tartó intézet rendtartásának 
figyelembevételével – közreműködik abban, hogy a  hozzátartozók a  fogva tartott személyt meglátogathassák, 
valamint tájékoztatja a  hozzátartozókat a  kapcsolattartás lehetőségeiről (látogatás, telefon, levelezés, 
csomagküldés). A konzuli tisztviselő a külképviselet lehetőségeihez mérten gondoskodhat a  fogva tartott magyar 
sajtótermékkel történő ellátásáról.”

6. §  A Vhr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy védelme ügyében a  konzuli szolgálat soron kívül, 
a fogadó ország belső jogszabályai, illetve gyakorlata által lehetővé tett feltételeknek megfelelően jár el.”

7. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A pénzügyminiszter 16/2018. (XII. 19.) PM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 1.  alpont a)  pontjában, 10.  alpont 
b) pontjában, 13. és 14. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 21. alpontjában, 27. és 28. alpontjában és 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  mellékletében meghatározott, a  pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
felhasználási szabályait az 1–9. melléklet tartalmazza.

2. §  Ha az  e  rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az  e  rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra 
jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. §  Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén 
történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi 
költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár
a) a  törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési 

támogatást folyósít, valamint
b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő 

behajtás érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

4. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Hatályát veszti a  nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter



35562 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2018. évi 205. szám
 

1. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez 

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támoga-
tás  

biztosítá-
sának  
módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafize-
tés  

határideje 
Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyo-
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszíro-

zott 
költség-  
vetési  

támogatás 
közre-  

működő  
szervezete 

1.  Pártok támogatása           

2.   Országos listán mandátumot 
szerzett pártok támogatása           

3. 000187   FIDESZ - Magyar Polgári 
Szövetség  

A pártok működéséről és 
gazdálkodásáról szóló  
1989. évi XXXIII. törvény  
(a továbbiakban: Párt tv.) 5. §-a 
alapján a FIDESZ - Magyar 
Polgári Szövetség támogatása 

FIDESZ - Magyar 
Polgári Szövetség   

A Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: 
Kincstár) általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

4. 000220   Magyar Szocialista Párt  
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Magyar Szocialista Párt 
támogatása 

Magyar Szocialista 
Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

5. 294102   Jobbik Magyarországért 
Mozgalom - Párt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Jobbik Magyarországért 
Mozgalom - Párt támogatása 

Jobbik 
Magyarországért 
Mozgalom - Párt 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

6. 294113   Lehet Más a Politika  
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Lehet Más a Politika 
támogatása 

Lehet Más a Politika   
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

7. 000208   Kereszténydemokrata 
Néppárt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Kereszténydemokrata Néppárt 
támogatása 

Keresztény-
demokrata Néppárt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

8. 347451   Demokratikus Koalíció  
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Demokratikus Koalíció 
támogatása 

Demokratikus 
Koalíció   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

9. 347462   Párbeszéd 
Magyarországért Párt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Párbeszéd Magyarországért 
Párt támogatása 

Párbeszéd 
Magyarországért 
Párt 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

10.   
Országos listán 
mandátumot nem szerzett 
pártok támogatása 

          

11. 375473   Momentum Mozgalom 
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Momentum Mozgalom 
támogatása 

Momentum 
Mozgalom   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

   

1. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
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12. 375484   Magyar Kétfarkú 
Kutyapárt 

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Magyar Kétfarkú Kutyapárt 
támogatása 

Magyar Kétfarkú 
Kutyapárt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

13.  Pártalapítványok támogatása           

14. 253967  Szövetség a Polgári 
Magyarországért Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Polgári 
Magyarországért Alapítvány 
támogatása 

Szövetség a Polgári 
Magyarországért 
Alapítvány 

    
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

    Kincstár     

15. 253956  Táncsics Mihály Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Táncsics Mihály Alapítvány 
támogatása 

Táncsics Mihály 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

16. 301091  Gyarapodó Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Gyarapodó Magyarországért 
Alapítvány támogatása 

Gyarapodó 
Magyarországért 
Alapítvány  

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

17. 294235  Ökopolisz Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az 
Ökopolisz Alapítvány 
támogatása 

Ökopolisz 
Alapítvány    

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

18. 271745  Barankovics István 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Barankovics István Alapítvány 
támogatása 

Barankovics István 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

19. 348017  Megújuló Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Megújuló Magyarországért 
Alapítvány támogatása 

Megújuló 
Magyarországért 
Alapítvány  

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

20. 349528  Új Köztársaságért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján az  
Új Köztársaságért Alapítvány 
támogatása 

Új Köztársaságért 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

21. 265823  Tartalék 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Momentum Mozgalom által 
létrehozandó Pártalapítvány  
támogatása 

Momentum 
Mozgalom által 
létrehozandó 
Pártalapítvány   

  
Átcsoportosítással a 
Kormány a Kvtv. 46. §  
(3) bekezdése alapján. 

  Kincstár   

22. 376062  Savköpő Menyét Alapítvány 
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Savköpő Menyét Alapítvány 
támogatása 

Savköpő Menyét 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

23.  
Közszolgálati 
médiaszolgáltatás 
támogatása 

          

24. 303580  Közszolgálati hozzájárulás  

A közszolgálati média 
működtetése, valamint a 
médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvényben 
(a továbbiakban: Média tv.) 
rögzített médiapolitikai célok 
megvalósítása. 

Médiaszolgáltatás-
támogató és 
Vagyonkezelő Alap 

  
A Kincstár által a Média 
tv. 136. § (4) bekezdése 
szerint.  

  Kincstár   
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2. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez 

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támo-
gatás  

biztosí-
tásának 
módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás  

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo-
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-  
vetési  

támoga-
tás 

közre-  
működő  
szerve-

zete 

1.  Központi kezelésű 
előirányzatok           

2. 285012  

Települési és területi 
nemzetiségi 
önkormányzatok 
támogatása 

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok működésének és 
feladatainak támogatása. 

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 

Jog-
szabály 
alapján 

Igen 

Vissza nem 
térítendő 
támogatás 
formájában. 

  
Bethlen Gábor 

Alapkezelő 
Nonprofit Zrt. 

  

  

2. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
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3. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez 

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támo-
gatás  

biztosí-
tásának 
módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás  

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 

Lebo-
nyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-  
vetési  

támoga-
tás 

közre-  
működő  
szerve-

zete 

1.  Központi kezelésű 
előirányzatok           

2. 031194  K-600 hírrendszer 
működtetésére 

Az előirányzat célja a K-600 
távközlési és informatikai 
rendszer fenntartása, 
működtetésének és 
fejlesztésének biztosítása.  

A kormányzati célú 
hálózatokról szóló 
346/2010. (XII. 28.)  
Korm. rendeletben 
kijelölt kormányzati 
célú hírközlési 
szolgáltató 

  

Közszolgáltatási 
szerződés, 
közvetlen 
kifizetés, egy 
összegben vagy 
részletekben, 
előleg 
nyújtásával  

A 
közszolgáltatási 
szerződésben 
előírtak szerint 
amennyiben az 
előlegszámla 
összege 
magasabb, mint 
a végszámla 
összege, úgy a 
különbözetet a 
központi 
szolgáltató a 
közszolgáltatási 
szerződésben 
rögzítettek 
szerint 
visszafizeti. 

Késedel-
mes 
teljesítési, 
hibás 
teljesítési, 
illetve 
meghiú-
sulási 
kötbér a 
közszol-
gáltatási 
szerző-
dés 
alapján 

Belügyminisztérium   

  

3. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
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4. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez 

XV. Pénzügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás 
biztosításá-

nak  
módja 

Támo-
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafi-
zetés  
határ- 
ideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyo-
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszíro-

zott költség-  
vetési  

támogatás 
közre-  

működő  
szervezete 

1.  Központi kezelésű 
előirányzatok           

2.   Központi tartalékok           

3. 297102   
Rendkívüli 
kormányzati 
intézkedések 

Év közben meghozott 
kormányzati döntésekből 
következő feladatok 
finanszírozása és az 
előirányzott, de elháríthatatlan 
ok miatt elmaradó költségvetési 
bevételek pótlása 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok, központi 
kezelésű előirányzatok 

  

A Kormány egyedi 
határozata alapján, 
előirányzat 
átcsoportosításként. 

Az 
előirány-
zat-
átcsopor-
tosításról 
szóló 
Korm. 
határo-
zatban 
meghatá-
rozott 
időpont. 

    

4. 271734   Országvédelmi Alap 
Az államháztartási egyenlegcél 
teljesülését veszélyeztető 
kockázatok tompítása 

A Kormány döntése 
alapján   

Esetleges felhasználásról 
a Kvtv. 19. §-ának 
(2)-(4) bekezdése alapján 
a Kormány dönt. 

     

5.    Céltartalékok           

6. 329928    
Közszférában 
foglalkoztatottak 
bérkompenzációja 

A költségvetési szerveknél és a 
nevelési-oktatási, felsőoktatási, 
egészségügyi, karitatív, 
szociális, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális vagy 
sporttevékenységet önmaga 
vagy intézménye útján ellátó 
egyházi jogi személynél 
foglalkoztatottak részére a 
tárgyévben - jogszabály alapján 
- járó többlet személyi juttatások 

Költségvetési szervek, 
egyházi jogi személyek 

A Kvtv. 4. § 
(1) 
bekezdése 
szerint, a 
Kormány 
egyedi 
határozata 

 

A Kormány egyedi 
határozata alapján, 
előirányzat 
átcsoportosításként.  

Az 
előirány-
zat-
átcsopor-
tosításról 
szóló 
Korm. 
határo-
zatban 
meghatá-
rozott 

    

4. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
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és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 
kifizetése. 

időpont.  

7. 235149    Különféle 
kifizetések 

A Kvtv. 4. § (2) bekezdése 
szerinti célok 

A Kvtv. 4. §  
(2) bekezdése szerinti 
szervek  

A Kvtv. 4. § 
(2) 
bekezdése 
szerint, a 
Kormány 
egyedi 
határozata 
vagy az 
államháztar-
tásért felelős 
miniszter 
intézkedése   

 Előirányzat 
átcsoportosítás 

Előirány-
zat 
módosí-
tással, az 
intézke-
désben 
meghatá-
rozottak 
szerint 

    

8. 352239    
Ágazati életpályák 
és 
bérintézkedések 

A Kvtv. 4. § (3) bekezdése 
szerint, a jogszabály alapján 
járó többlet személyi juttatások 
és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 
kifizetése. 

Költségvetési szervek, 
önkormányzatok, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

Az 
államháztar-
tásért felelős 
miniszter 
intézkedése 

 Előirányzat 
átcsoportosítás 

Előirány-
zat 
módosí-
tással, az 
intézke-
désben 
meghatá-
rozottak 
szerint 

    

9. 375373    Közszolgáltatások 
fejlesztése 

A Kvtv. 4. § (6) bekezdése 
szerinti célok 

A Kvtv. 19. §  
(9) bekezdés szerinti 
fejezetek 

A Kvtv. 4. § 
(6) 
bekezdése 
szerint, a 
Kormány 
egyedi 
határozata 

 

A Kormány egyedi 
határozata alapján, 
előirányzat 
átcsoportosításként 

Az 
előirány-
zat- 
átcsopor-
tosításról 
szóló 
Korm. 
határo-
zatban 
meg-
határozott 
időpont. 

    

10. 375739   Beruházás 
Előkészítési Alap 

Az állami beruházások 
megvalósításának elősegítése, 
a beruházások előkészítési 
folyamatának javítása. 

A Kormány döntése 
alapján   

A Kormány egyedi 
határozata alapján, 
előirányzat 
átcsoportosításként 

Az elő-
irányzat-
átcsopor-
tosításról 
szóló 
Korm. 
határo-
zatban 
meg-
határozott 
időpont. 
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5. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez 

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 
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ító
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-
gatási 
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-
fizetés 
határ- 
ideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-  
vetési  

támoga-
tás 

közre-  
működő  
szerve-

zete 

1.   Központi kezelésű 
előirányzatok           

2.    Közszolgáltatások 
ellentételezése           

3.     
Közlekedési 
közszolgáltatások 
költségtérítése 

          

4.  303868    

A vasúti 
pályahálózat 
működtetésének 
költségtérítése 

A vasúti pályahálózat 
működtetésével kapcsolatban 
felmerült bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségek és az 
ágazatban szokásos mértékű 
észszerű nyereség megtérítése. 

A vasúti 
közlekedésről szóló 
2005. évi 
CLXXXIII. törvény  
28. §-a szerinti 
szerződéssel 
rendelkező, vasúti 
pályaműködtetést 
végző társaságok 

A költségtérítés 
havonta folyósítandó 
mértékét, ütemezését 
és feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter 
egyetértésével a 
társasággal kötött 
pályaműködtetési 
szerződés 
záradékában 
határozza meg. 

 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától 
benyújtható 
igénylésétől  
számított 15 napon 
belül a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal 
(a továbbiakban: 
NAV) folyósítja. 

  

Innová-
ciós és 
Tech-

nológiai 
Minisz-
térium 

(a 
továb-

biakban: 
ITM) 

  

5.  348273    

Vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatá-
sok 
költségtérítése 

A vasúti személyszállítási 
közszolgáltatás bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségei és az 
ágazatban szokásos mértékű 
észszerű nyereség megtérítése. 

A személyszállítási 
szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi  
XLI. törvény  
(a továbbiakban: 
Sztv.) 25. §-a szerinti 
szerződéssel 
rendelkező, vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatást 
végző társaságok 

A költségtérítés 
havonta folyósítandó 
mértékét, ütemezését 
és feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter 
egyetértésével a 
társasággal kötött 
vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatási 

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától 
benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV 
folyósítja. 

  ITM   

5. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
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szerződés 
záradékában 
határozza meg. 

6.  348284    

Autóbusszal 
végzett 
személyszállítási 
közszolgáltatá-
sok 
költségtérítése 

Az autóbusszal végzett helyközi 
személyszállítási közszolgáltatás 
bevételekkel nem fedezett indokolt 
költségei és az ágazatban 
szokásos mértékű észszerű 
nyereség megtérítése. 

Az Sztv. 25. §-a 
szerinti szerződéssel 
rendelkező, 
autóbusszal helyközi 
személyszállítási 
közszolgáltatást 
végző társaságok 

A költségtérítés 
folyósítandó 
mértékét, ütemezését 
és feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter 
egyetértésével az 
autóbusszal 
személyszállítási 
közszolgáltatást 
végző társasággal 
kötött közszolgáltatási 
szerződés 
záradékában 
határozza meg. 

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától 
benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV 
folyósítja. 

  ITM   

7.  348295    

Vasúti 
személyszállítás 
korábbi 
költségtérítései-
nek elszámolása 

A vasúti személyszállítási 
közszolgáltatás korábbi 
költségtérítései elszámolásából 
fennmaradt költségtérítési igények 
megtérítése. 

Az Sztv. 25. §-a 
szerinti szerződéssel 
rendelkező, vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatást 
végző társaságok 

A költségtérítés 
folyósítandó 
mértékét, ütemezését 
és feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter 
egyetértésével a 
társasággal kötött 
vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatási 
szerződés 
záradékában 
határozza meg. 

 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától 
benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV 
folyósítja. 

  ITM   

8.  359595    

Elővárosi 
közösségi 
közlekedés 
költségtérítése 

Az elővárosi személyszállítási 
közszolgáltatás bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségei és az 
ágazatban szokásos mértékű 
észszerű nyereség megtérítése. 

Az Sztv. 25. §-a 
szerinti szerződéssel 
rendelkező, elővárosi 
személyszállítási 
közszolgáltatást 
végző társaságok 

A költségtérítés 
folyósítandó 
mértékét, ütemezését 
és feltételeit a 
közlekedésért felelős 
miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszter 
egyetértésével a 
társasággal kötött 
elővárosi 
személyszállítási 
közszolgáltatási 
szerződés 
záradékában 
határozza meg. 

Igen 

A költségtérítést a 
kedvezményezett 
tárgyhónap első 
napjától 
benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül a NAV 
folyósítja. 

  ITM   
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9.  059262  

Mecseki uránbányászok 
baleseti járadékainak és 
egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek 
átvállalása 

A költségvetési támogatás a 
Bányavagyon-hasznosító 
Nonprofit Közhasznú Kft. által 
kifizetett, az uránbányászatban 
1993. december 31-ig keletkezett 
baleseti járadékokat és a 
munkavégzéssel kapcsolatos 
egyéb kártérítési 
kötelezettségeket téríti meg. 

Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

Utólagos 
utalványozás havonta  

A folyósításról havi 
elszámolás alapján 
a NAV 
gondoskodik. 

  ITM   
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6. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 
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ító
 

C
ím

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben 
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támoga-
tási  

előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-
fizetés 
határ-
ideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós 
forrás-

ból 
finan-
szíro-
zott 

költség-  
vetési  
támo-
gatás 
közre-  

működő  
szerve-

zete 

1.  Központi kezelésű 
előirányzatok           

2.   Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Alap           

3.    Családi 
támogatások           

4. 003539    Családi pótlék 

A családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvényben (a 
továbbiakban: Cst.) meghatározott 
célok megvalósítása. 

A Cst.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása  
- a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai 
/pénzellátási tervei alapján -  
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan történik. 

  Kincs-
tár   

5. 018911    Anyasági 
támogatás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása  
- a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai 
/pénzellátási tervei alapján -  
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan történik. 

  Kincs-
tár   

6. 011462    
Gyermekgondo-
zást segítő 
ellátás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása  
- a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai 
/pénzellátási tervei alapján -  
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan történik. 

  Kincs-
tár   

7. 226099    Gyermekneve-
lési támogatás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 
 

A Cst.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása  
- a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai 
/pénzellátási tervei alapján -  
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan történik. 

  Kincs-
tár   

   

6. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
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8. 245623    

Gyermekek 
születésével 
kapcsolatos 
szabadság 
megtérítése 

A gyermek születése esetén az apát 
megillető pótszabadság 
igénybevételéről és a 
pótszabadsággal összefüggő 
költségek megtérítéséről szóló 
350/2014. (XII. 29.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: R1.) 
meghatározott cél. 

Az R1.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzatok folyósítása  
- a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai 
/pénzellátási tervei alapján -  
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan történik. 

  Kincs-
tár   

9. 267434    Életkezdési 
támogatás 

A fiatalok életkezdési támogatásáról 
szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben 
(a továbbiakban: Fétám. tv.) 
meghatározott cél. 

A Fétám. tv-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  A Kincstár a kifizetéseket a 
Fétám. tv. alapján teljesíti.   Kincs-

tár   

10. 265990    

Pénzbeli és 
természetbeni 
gyermekvédelmi 
támogatások 

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben (a 
továbbiakban: Gyvt.) meghatározott 
cél. 

A Gyvt.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

A Kincstár az előirányzat 
folyósítását a 
gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997.  
(IX. 10.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Gyer.)  
68. §-a, 68/B. §-a és  
68/D-E. §-a alapján, továbbá 
a támogatások teljesítéséhez 
igazodóan végzi. 

  Kincs-
tár   

11. 329851    
Gyermektartás-
díjak 
megelőlegezése

A Gyvt.-ben meghatározott cél. 
A Gyvt.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  
A Kincstár az előirányzat 
folyósítását a Gyer. 69-76. §-a 
alapján végzi. 

  Kincs-
tár   

12.    Korhatár alatti 
ellátások           

13. 329817    Szolgálati 
járandóság 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak 
megszüntetéséről, a korhatár előtti 
ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi 
CLXVII. törvényben (a 
továbbiakban: T1.), továbbá az 
egyszeri juttatásról szóló törvényben 
vagy kormányrendeletben (a 
továbbiakban: Ejsz.) meghatározott 
cél.  

A T1.-ben, 
valamint az 
Ejsz-ben 
megahatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincs-
tár   

14. 329839    

Korhatár előtti 
ellátás, 
balettművészeti 
életjáradék 

A T1.-ben, továbbá az Ejsz-ben 
meghatározott cél. 

A T1.-ben, 
valamint az 
Ejsz-ben 
megahatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincs-
tár   

15.    

Jövedelempótló és 
jövedelem 
kiegészítő szociális 
támogatások 

          

16. 003595    

Átmeneti 
bányászjáradék, 
szénjárandóság 
kiegészítése és 

A bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvényben (a továbbiakban: 
Bt.), a nyugdíjas bányászok 
szénjárandóságának pénzbeli 

A Bt.-ben, az 
R2-ben, az R3-
ban és az Ejsz-
ben 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 

  Kincs-
tár   
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kereset-
kiegészítése 

megváltásáról szóló 145/1992. 
(XI. 4.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R2.), a mecseki 
bányászatban munkát végzők 
bányászati keresetkiegészítéséről 
szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM 
együttes rendeletben (a 
továbbiakban: R3.) és az Ejsz-ben 
meghatározott cél. 

meghatározott 
jogosulti kör 

Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

17. 016939    Mezőgazdasági 
járadék 

A mezőgazdasági 
termelőszövetkezeti tagok öregségi 
és munkaképtelenségi járadékáról 
szóló 6/1960. (II. 14.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: R4.) 
és az Ejsz-ben meghatározott cél. 

Az R4-ben és 
az Ejsz-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincs-
tár   

18. 011374    

Fogyatékossági 
támogatás és a 
vakok személyi 
járadéka 

A fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a 
továbbiakban: Fot.) és az Ejsz-ben 
meghatározott cél. 

A Fot-ban és az 
Ejsz-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítását a 
folyósító szerv 
adatszolgáltatása/pénzellátási 
terve alapján - a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan - 
a Kincstár végzi. 

  Kincs-
tár   

19. 003584    

Politikai 
rehabilitációs és 
más nyugdíj-
kiegészítések 

A honvédek jogállásáról szóló 
2012. évi CCV. törvényben  
(a továbbiakban: Hjt.), a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben  
(a továbbiakban: Szoc. tv.), az 1945 
és 1963 között törvénysértő módon 
elítéltek, az 1956-os forradalommal 
és szabadságharccal 
összefüggésben elítéltek, valamint a 
korábbi nyugdíjcsökkentés 
megszüntetéséről, továbbá az 
egyes személyes szabadságot 
korlátozó intézkedések hatálya alatt 
állt személyek társadalombiztosítási 
és munkajogi helyzetének 
rendezéséről szóló 93/1990.  
(XI. 21.) Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R5.), az egyes 
nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg 
egyes nyugdíjkiegészítések 
megszüntetéséről szóló 1991. évi 
XII. törvényben (a továbbiakban: 
T2.), a Magyar Tudományos 
Akadémia hazai tagjai és a Magyar 
Tudományos Akadémia Doktora 
címmel rendelkező személyek 
tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus 
elhalálozása esetén megállapítható 
hozzátartozói ellátásokról szóló 
4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R6.), a nemzeti 
gondozásról szóló 1992. évi  
LII. törvényben (a továbbiakban: 

A Hjt-ben, a 
Szoc. tv.-ben, 
az R5-ben,  
a T2-ben,  
az R6-ban, 
az Ngtv-ben,  
az Nhpr-ben,  
az R7-ben, a 
T3-ban,  
az R8-ban,  
a Pttv-ben,  
az R9-ben és 
az Ejsz-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincs-
tár   
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Ngtv.), a nemzeti helytállásért 
elnevezésű pótlék bevezetéséről 
szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: 
Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi 
hátrányok enyhítéséről szóló 
141/1992. (X. 22.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: R7.), 
a Kiváló Művész, az Érdemes 
Művész és a Népművészet Mestere 
járadékáról szóló 2004. évi CVI. 
törvényben (a továbbiakban: T3.), 
az egyes, tartós időtartamú 
szabadságelvonást elszenvedettek 
részére járó juttatásról szóló 
267/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: R8.), 
a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvényben (a továbbiakban: Pttv.) a 
szépkorúak jubileumi köszöntéséről 
szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: R9.) 
és az Ejsz-ben meghatározott cél. 

20. 003616    Házastársi 
pótlék 

A társadalombiztosításról szóló 
1975. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 89/1990. (V. 1.) MT 
rendeletben (a továbbiakban: R10.) 
és az Ejsz-ben meghatározott cél. 

Az R10-ben és 
az Ejsz-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincs-
tár   

21. 243878    

Egyéb 
támogatások 
(Cukorbetegek 
támogatása, 
Lakbértámoga-
tás) 

Az R10-ben és a cukorbetegek 
anyagi támogatásáról szóló 
18/1987. (XII. 24.) EüM rendeletben 
(a továbbiakban: R11.) 
meghatározott cél. 

Az R10-ben és 
az R11-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincs-
tár   

22. 030614    

Megváltozott 
munkaképessé-
gűek kereset-
kiegészítése 

Az egyes bányászati dolgozók 
társadalombiztosítási 
kedvezményeiről szóló 23/1991.  
(II. 9.) Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R12.) 
meghatározott cél. 

Az R12-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítását  
- a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai, 
pénzellátási tervei alapján  
- a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan a 
Kincstár végzi. 

  Kincs-
tár   

23. 348562    
Járási szociális 
feladatok 
ellátása 

A Szoc. tv.-ben meghatározott cél. 
 

A Szoc. tv.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

Az előirányzat folyósítását az 
egyes pénzbeli szociális 
ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. 
(III. 27.) Korm. rendelet  
1. §-ában foglaltak szerint 
végzi a Kincstár. 

  Kincs-
tár   
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24.    Különféle jogcímen 
adott térítések           

25. 030560    Közgyógyellátás A Szoc. tv.-ben meghatározott cél. 
A Szoc. tv.-ben 
meghatározott 
jogosulti kör 

  

A kiadás teljesítését a 
folyósító szerv által benyújtott 
és az államháztartásért 
felelős miniszter által 
jóváhagyott finanszírozási terv 
alapján végzi a Kincstár az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 139. § (1b) bekezdése 
szerint. 

  Kincs-
tár   

26. 030571    

Egészségügyi 
feladatok 
ellátásával 
kapcsolatos 
hozzájárulás 

Az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvényben és a magzati élet 
védelméről szóló 1992. évi  
LXXIX. törvényben meghatározott 
cél 

Egészségbizto-
sítási Alap   

Az előirányzat folyósítása az 
államháztartásért felelős 
miniszter által jóváhagyott 
finanszírozási terv alapján 
havonta végzi a Kincstár az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény  
(a továbbiakban: Áht.) 82. § 
(1) bekezdése alapján. 

  Kincs-
tár   

27. 030603    
Folyósított 
ellátások utáni 
térítés 

A folyósított ellátások utáni térítés a 
jövedelempótló és 
jövedelemkiegészítő szociális 
támogatásokkal összefüggő 
igazgatási feladatok elvégzésével 
kapcsolatos költségek fedezetéül 
szolgál. 

Ellátást 
folyósító szerv   A folyósítás havonta, egyenlő 

részletekben történik.   Kincs-
tár   

28. 375773  

Roma települési és 
területi nemzetiségi 
önkormányzatok 
támogatása 

Helyi nemzetiségi önkormányzatok 
működésének és feladatainak 
támogatása. 

Helyi 
nemzetiségi 
önkormány-
zatok 

Jogszabály alapján Igen Vissza nem térítendő 
támogatás formájában.   

Emberi 
Erőfor-

rás 
Támo-
gatás-
kezelő
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7. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez 

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

C
ím

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-
gatási 
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-
fizetés
határ-
ideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-  
vetési  

támoga-
tás 

közre-  
működő  
szerve-

zete 

1.   Központi kezelésű 
előirányzatok           

2.  295980  Peres ügyek 

A magyarországi jogerős bírósági 
ítéleten, végzésen, illetve a 
bíróság jogerős végzésével 
jóváhagyott egyezségen alapuló, 
az államot terhelő kifizetések 
finanszírozása. 
A stabil vérkészítménytől  
HCV-vírussal megfertőződött 
veleszületett vérzékenységben 
szenvedő állampolgárok egységes 
állami kártalanításáról szóló 
1093/2000. (XI. 24.) Korm. 
határozatból eredő kötelezettség, 
valamint az ehhez kapcsolódó 
szakértői tevékenység 
költségeinek teljesítését szolgálja. 
Az állam polgári jogviszonyokban 
történő képviselete ügyvédi és 
bírósági költségeinek biztosítása 
(külföldi székhelyű ügyvédi 
irodákkal kötött jogi szerződések  
esetén általános forgalmi 
adókötelezettség teljesítése is). 
Az állammal szemben 
kezdeményezett valamennyi 
választottbírósági eljárás 
költségeire, illetve az államot 
bármely nemzetközi 
választottbíróság vagy külföldi 
rendes bíróság kötelező erejű 
határozatából eredően terhelő 
kifizetési kötelezettségre, továbbá 

jogerős döntésben 
foglaltak szerint 
megjelöltek, stabil 
vérkészítménytől 
HCV-vírussal 
megfertőződött 
veleszületett 
vérzékenységben 
szenvedő 
állampolgárok, 
ügyvédek, ügyvédi 
irodák, 
választottbíróságok, 
bíróságok 

  

A kártalanításról 
szóló 
megállapodás, 
jogerős és 
végrehajtható, 
illetőleg előzetesen 
végrehajtható 
bírósági határozat, 
eljárási díj- és 
költségfizetési 
kötelezettséget 
megállapító 
határozat, ügyvédi 
megbízási 
szerződések 
alapján. 

  

Minisz-
terelnöki 

Kor-
mány-
iroda 

  

7. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
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az állam adós elleni végrehajtási 
eljárásban az államot terhelő, 
bírósági határozaton vagy a 
végrehajtó felhívásán alapuló 
fizetési kötelezettségekből eredő 
kifizetések finanszírozása. 

3.  368206  

Egyetemes postai 
szolgáltató méltánytalan 
többletterhének 
megtérítése 

Egyetemes postai szolgáltató 
méltánytalan többletterhének 
megtérítése 

A postai 
szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi  
CLIX. törvény 18. § 
(1) bekezdése alapján 
kijelölt egyetemes 
postai szolgáltató 

Az előirányzat 
kezelője a 
rendelkezésre álló 
forrás mértékéig 
gondoskodik a 
szolgáltató részére 
történő kifizetésről. 

 

Az előirányzat 
kezelője a 
szolgáltató által 
benyújtott 
kompenzációs 
igényt ellenőrzi és a 
teljesítés 
elfogadását 
követően a 
költségvetési 
előirányzaton 
rendelkezésre álló 
forrás mértékéig  
30 napon belül 
gondoskodik a 
kompenzáció 
szolgáltató részére 
történő 
kifizetéséről. 

  

Minisz-
terelnöki 

Kor-
mány-
iroda 
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8. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez 

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

C
ím

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-
gatási 
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-
fizetés 
határ-
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-  
vetési  

támoga-
tás közre-  
működő  
szerve-

zete 

1.  Devizában fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

2.   Devizahitelek 
kamatelszámolásai           

3. 028475   
Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől felvett 
devizahitelek kamata 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Magyarország 
gazdasági 
stabilitásáról szóló 
2011. évi  
CXCIV. törvény  
(a továbbiakban: 
Gst.) 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
Államadósság 
Kezelő Központ Zrt. 
(a továbbiakban: 
ÁKK. Zrt.) útján jár 
el. Az ÁKK Zrt. a 
Magyar Nemzeti 
Banknál (a 
továbbiakban: 
MNB) és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

8. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
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4.    Egyéb devizahitelek 
kamata            

5. 358717    

Átvállalt 
önkormányzati 
devizahitelek 
külföldi 
pénzintézetek felé 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

6. 358728    Egyéb devizahitelek 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

7.   Devizakötvények 
kamatelszámolásai           

8.    Nemzetközi 
devizakötvények           

9. 358740    Devizakötvények 
kamata  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

10.    Belföldi devizakötvények           

11. 358762    Devizakötvények 
kamata 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   
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12. 358773  Egyéb devizaműveletek 
kamatelszámolásai 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

13.  A forintban fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

14.   Forinthitelek 
kamatelszámolásai           

15. 007560   
Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől felvett 
forinthitelek kamata 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

16.   Államkötvények 
kamatelszámolása           

17.    
Piaci értékesítésű 
államkötvények 
kamatelszámolásai 

          

18. 007537    

Hiányt finanszírozó 
és adósságmegújító 
államkötvények 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

19. 358828    Lakossági 
kötvények 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   
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20. 223098   
Nem piaci értékesítésű 
államkötvények 
kamatelszámolása 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

21.   Kincstárjegyek 
kamatelszámolásai           

22. 233563   Diszkont kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

23. 233574   Lakossági kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

24. 358839  Repóügyletek 
kamatelszámolásai 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   
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25.  Adósság és követeléskezelés 
egyéb kiadásai           

26.   Jutalékok és egyéb költségek           

27. 223296   Deviza elszámolások 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

28. 234384   Forint elszámolások  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

29. 014803  
Állampapírok értékesítését 
támogató kommunikációs 
kiadások  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezménye-
zettje 

  

A Gst. 13. §-a 
alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az 
MNB-nél és a 
Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról 
közvetlenül teljesít 
kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

30. 233321  Adósságkezelés költségei  Adósságkezelés költségeinek 
fedezése. ÁKK Zrt.   

Az összeget a 
Kincstár minden 
hónap 5-éig 
folyósítja egyenlő 
részletekben. 

  Kincstár   
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9. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez 

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

C
ím

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás  

módja 

Visszafizetés 
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyo-
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-

szírozott 
költség-
vetési  
támo-
gatás 
közre-

működő  
szerve-

zete 

1. 368940 Diákhitel tartozás csökkentésének 
támogatása 

Diákhitellel rendelkezők 
gyermekvállalásának 
támogatása 

A hallgatói 
hitelrendszerről szóló 
1/2012. (I. 20.) Korm. 
rendeletben  
(a továbbiakban: R13.) 
meghatározott kör 

  

A támogatás 
folyósítása az 
R13. 18/D. §-a 
alapján történik 

  Kincstár   

2. 334262 Diákhitel 2 konstrukció 
kamattámogatása  

Diákhitel konstrukció 
kamattámogatása 

Az R13. alapján 
meghatározott kör   

A támogatás 
folyósítása az 
R13. 29. §-a 
alapján történik 

  Kincstár   

3.  Lakástámogatások           

4. 005137  Egyéb lakástámogatások  

A lakáscélú állami 
támogatásokról szóló 
12/2001. (I. 31.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R14.),  
a fiatalok, valamint a 
többgyermekes családok 
lakáscélú kölcsöneinek 
állami támogatásáról 
szóló 134/2009. (VI. 23.) 
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R15.),  
a lakásépítési 
támogatásról szóló 
256/2011. (XII. 6.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R16.), 
az otthonteremtési 
kamattámogatásról szóló 
341/2011. (XII. 29.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R17.),  
a devizakölcsönök 

Költségvetési szervek, 
államháztartáson kívüli 
jogi személyek 

  

Az R14., az R15., 
az R16., az R17., 
az R18., az R19., 
az R20., az R21., 
az R22., az R23. 
és a három- vagy 
többgyermekes 
családok lakáscélú 
jelzáloghitel-
tartozásainak 
csökkentéséről 
szóló 337/2017. 
(XI.14.) Korm. 
rendelet alapján  
a Kincstár végzi. 

  

A 
kötele-
zett-
ség-

vállalás 
és a 
szak-
mai 

teljesí-
tésiga-
zolás 

kivéte-
lével a 

Kincstár

  

9. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
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törlesztési árfolyamának 
rögzítését érintő 
megtérítésről és 
a közszférában dolgozók 
támogatásáról szóló 
57/2012. (III. 30.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R18.),  
a lakás-előtakarékosság 
állami támogatásáról 
szóló 215/1996. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R19.), 
az adósságrendezésben 
részt vevő természetes 
személyek lakhatási 
feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott 
törlesztési támogatásról 
szóló 274/2015. (IX. 21.) 
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R20.), 
az új lakások építéséhez, 
vásárlásához kapcsolódó 
lakáscélú támogatásról 
szóló 16/2016. (II. 10.) 
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R21.),  
a használt lakás vásár-
lásához, bővítéséhez 
igényelhető családi 
otthonteremtési 
kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: R22.),  
a nemzeti otthonteremtési 
közösségekről szóló 
törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 
115/2016. Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: 
R23.), és a három- vagy 
többgyermekes családok 
lakáscélú jelzáloghitel-
tartozásainak csökken-
téséről szóló 337/2017. 
(XI.14.) Korm. rendelet-
ben meghatározott 
támogatások nyújtása és 
az ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatások 
igénybevételével 
összefüggő kiadások 
teljesítése. 
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5. 196835 Szociálpolitikai menetdíj 
támogatás  

A közszolgáltatási utazási 
kedvezményekből 
származó bevételkiesés 
ellentételezése. 

A közlekedési 
szolgáltató, ha a 
személyszállítási 
közszolgáltatási 
tevékenységet 
közszolgáltatási 
szerződés alapján 
nyújtja, vagy a 
közlekedésszervező, ha 
a közszolgáltatással 
összefüggő díjakból 
származó bevételek 
beszedését végzi 

Az Sztv. 
felhatalmazása 
alapján  
a szociálpolitikai 
menetdíj-
támogatás 
megállapításának 
és 
igénybevételének 
szabályairól 
szóló 121/2012. 
(VI. 26.) Korm. 
rendelet  
(a továbbiakban: 
R24.) alapján. 

 

A támogatás 
folyósításával 
kapcsolatban az 
Sztv.-ben és az 
R24-ben 
nem szabályozott 
kérdésekben a 
NAV az adózás 
rendjéről szóló 
törvény 
költségvetési 
támogatásokra 
vonatkozó 
rendelkezései 
alapján jár el. 

  NAV   

6.  Egyéb költségvetési kiadások           
7.   Vegyes kiadások           

8. 031006   Felszámolásokkal 
kapcsolatos kiadások  

A felszámolási eljárásról 
szóló 1986. évi 11. 
törvényerejű rendeletből 
(a továbbiakban: Tvr.), a 
csődeljárásról és a 
felszámolási eljárásról 
szóló 1991. évi  
XLIX. törvényből  
(a továbbiakban: Cstv.), 
a cégnyilvánosságról,  
a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi  
V. törvényből  
(a továbbiakban: Ctv.),  
valamint az egyesülési 
jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 
2011. évi  
CLXXV. törvényből eredő 
fizetési kötelezettségek 
kiegyenlítése. 

Felszámolók, 
végelszámolók, 
járadékos hitelezők, 
bérgarancia biztosok 
 

  

A Tvr-ben, a Cstv.-
ben és a Ctv.-ben 
meghatározott 
módon. 

     

9. 031017   Szanálással kapcsolatos 
kiadások  

Az állami szanálási 
eljárás megszűnésével 
kapcsolatos feladatokról 
szóló 28/1992. (XII. 4.) 
PM rendeletben  
(a továbbiakban: R25.) 
rögzített fizetési 
kötelezettségekből adódó 
feladatok elvégzése. 

Felszámoló   
Az R25.-ben 
meghatározott 
módon. 
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10. 031028   Magán- és egyéb jogi 
személyek kártérítése 

A pénzügyminiszter által 
képviselt állam számára 
fizetési kötelezettség 
alapját képező jogerős 
bírósági ítéletben, 
végzésben vagy peren 
kívüli egyezséget 
jóváhagyó iratban 
meghatározott 
kártérítések, illetve a 
peres eljárással 
kapcsolatos költségek 
megtérítése.  
A Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által fizetett 
járadék megtérítése. 
Emellett az állami vezetői 
mulasztások, illetve az 
állam nevében elkövetett 
jogsértések áldozatait 
megillető kártérítésekről 
szóló 33/2010. (VI. 11.) 
OGY határozat III. 1. 
pontja szerinti igények 
forrásbiztosítása is ezen 
előirányzatról történik.  

Az egyes bírósági 
határozatok, peren 
kívüli egyezséget 
jóváhagyó iratok 
alapján az állam által 
kártérítésben részesülő 
magánszemélyek  
 

  

A jogerős bírósági 
határozatok, 
ítéletek, peren 
kívüli egyezséget 
jóváhagyó iratok 
alapján. 

     

11.    Védelmi felkészítés 
előirányzatai           

12. 265767    

Honvédelmi- és 
gazdasági 
felkészülés központi 
kiadásai 

Az előirányzat a 
honvédelmi igazgatási 
feladatok támogatására, a 
fővárosi és megyei 
védelmi bizottságok 
működésének 
támogatására, a területi 
és helyi védelmi 
igazgatás feladatainak 
támogatására, 
honvédelmi igazgatási 
képzések 
finanszírozására, a 
gazdaságfelkészítés 
feladatainak 
támogatására és a 
közszolgálati média 
különleges jogrendi 
időszaki működésre 
történő felkészítésére,  
a honvédelmi feladatok  
(pl. állami céltartalék 
készletek fenntartása, 

költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

  

A honvédelmi 
miniszter által 
előkészített 
kormányhatározat 
alapján történő 
végleges 
átcsoportosítás 

  

Hon-
védelmi 
Minisz-
térium 

(a 
továb-
biak-
ban: 
HM) 
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védőeszköz készletek 
karbantartása) 
támogatására szolgál. 

13. 265778    

Honvédelmi Tanács 
és a Kormány 
speciális működési 
feltételeinek 
biztosítása  

Az előirányzat a speciális 
objektumok 
üzemeltetésére, a 
védelmi igazgatás 
infokommunikációs 
rendszerének 
működtetésére, 
fenntartására, 
fejlesztésére, a NATO 
Válságreagálási 
Rendszerrel összhangban 
álló Nemzeti Intézkedési 
Rendszer működtetésére, 
és a különleges 
jogrendben történő 
vezetési feltételek 
biztosítására szolgál. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok és 
központi kezelésű 
előirányzatok 

  

A honvédelmi 
miniszter által 
előkészített 
kormányhatározat 
alapján történő 
végleges 
átcsoportosítás 

  HM   

14. 031039   Egyéb vegyes kiadások  

Az előirányzat a volt 
nyugati hadifoglyok 
hitelutalványainak 
rendezésére, a külföldiek 
földmegváltási ügyeinek 
rendezésére, illetve az 
ismeretlen helyen 
tartózkodók forint 
követeléseinek 
rendezésére szolgál.  
Az előirányzat a 
kárpótlási jegyek Központi 
Elszámolóház és Értéktár 
(Budapest) Zrt.-be történő 
beszállításához 
kapcsolódó feladatok 
ellátására szolgál. 
Az Országos 
Betétbiztosítási Alappal a 
hitelintézetekről és 
pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 
alapján kötött megbízási 
szerződésből eredő, 
megbízás ellátásával 
összefüggésben felmerült 
költségek megtérítése. 
Az előirányzat a 
szerencsejáték 
szervezéséről szóló  
1991. évi XXXIV. törvény 
alapján a koncessziós 
szerződések 
összefüggésében 

A kifizetésre jogosult 
magánszemélyek      Kincstár   
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felmerülő kiadások 
fedezetéül szolgál.  
Az előirányzat nyújt 
fedezetet a központi 
költségvetés közvetlen 
kiadásainak és 
bevételeinek 
pénzforgalmához 
kapcsolódóan felmerült 
kiadásokra, ideértve a 
postaköltségeket, a GIRO 
és a VIBER költségeit, 
Elektronikus Fizetési és 
Elszámolási Rendszer 
díjszámla teljesítésével 
kapcsolatos költségeket, 
a devizaköltségeket, 
illetve az MNB negatív 
kamatelszámolásait. 
Fedezetül szolgál továbbá 
az országgyűlési 
képviselők választása 
kampányköltségeinek 
átláthatóvá tételéről szóló 
2013. évi LXXXVII. 
törvény szerint folyósított 
támogatásoknak. 

15. 202996   1% SZJA közcélú 
felhasználása  

A személyi 
jövedelemadóról szóló 
törvény lehetővé teszi a 
magánszemélyeknek, 
hogy befizetett adója 
meghatározott részének 
felhasználásáról az 
adóévet követő évben 
külön törvényben rögzített 
mértékben, megjelölt 
kedvezményezett(ek) 
javára és eljárás szerint 
nyilatkozatban 
rendelkezzék. A magán-
személy e jogának 
megvalósulását szolgálja 
az előirányzat. 

A személyi 
jövedelemadó 
meghatározott részének 
az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi  
CXXVI. törvényben  
(a továbbiakban:  
Szf. tv.) meghatározott 
kedvezményezetti kör 

  

A NAV az e célra 
megnyitott szám-
láról – az Szf. tv.  
3. §-a előírásainak 
figyelembevéte-
lével – a támoga-
tást folyósítja. 

  NAV   

16. 220822   Mehib és Eximbank 
behajtási jutaléka  

A Magyar Export-Import 
Bank Részvény-
társaságról és a Magyar 
Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi  
XLII. törvény 8/A. §  
(2) bekezdése és a 
Magyar Export-Import 
Bank Részvénytársaság 
és a Magyar Exporthitel 

Eximbank Zrt. és 
MEHIB Zrt.   Az R26. alapján.   Kincstár   
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35589

Biztosító Részvény-
társaság központi 
költségvetéssel történő 
elszámolásának részletes 
szabályairól szóló 
16/1998. (V. 20.)  
PM rendelet  
(a továbbiakban: R26.). 
alapján az Eximbank Zrt.-t 
és a MEHIB Zrt.-t 
megillető, az állam 
részére behajtott 
követelések után járó 
jutalék kifizetése. 

17. 331173   
Gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylés  

A gazdálkodó 
szervezetek által 
befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel 
kapcsolatos kiadások 
teljesítése. 

A környezetvédelmi 
termékdíjról szóló  
2011. évi  
LXXXV. törvényben 
meghatározott  
jogosulti kör 

  

Visszaigénylési 
eljárást követően a 
NAV a gazdálkodó 
szervezetek által 
befizetett termékdíj-
visszaigénylés 
céljából nyitott 
számláról folyósítja.

  NAV   

18. 348551   
Átmeneti hulladék-
közszolgáltatással 
kapcsolatos kiadások  

Az egyes 
közszolgáltatások 
ellátásáról és az ezzel 
összefüggő 
törvénymódosításokról 
szóló 2013. évi  
CXXXIV. törvény alapján 
a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ideiglenes 
ellátásának 
finanszírozása. 

A katasztrófavédelem 
által kijelölt közérdekű 
közszolgáltató 

  

A katasztrófa-
védelem által 
kijelölt közérdekű 
közszolgáltató 
átmeneti ellátásért 
járó közszol-
gáltatási díjból nem 
fedezhető, indokolt 
költségeit a 
központi 
költségvetés az 
ellátásért felelős 
önkormányzat útján 
téríti meg. 

     

19. 206158   
Egyéb megszűnt 
jogcímek miatt járó 
támogatás 

A korábbi évek során a 
vállalkozások folyó 
támogatásai között 
szerepelt, de azóta már 
megszűnt egyes 
támogatások utólagos 
rendezéséhez kapcsolódó 
kötelezettségek 
rendezése. 

Kifizetésre jogosult jogi 
személyek   A folyósításról a 

NAV gondoskodik.   NAV   

20. 341739   Fuvarozók 
kamattámogatása 

Az Útdíj Hitelprogramhoz 
kapcsolódó 
hitelszerződéseken 
alapuló kölcsönök 
kamattámogatásának 
finanszírozása. 

A KAVOSZ 
Vállalkozásfejlesztési 
Zrt-n keresztül a 
kamattámogatás 
jogosultja 

A KAVOSZ 
Vállalkozásfejlesz
tési Zrt. 
autópályák, 
autóutak és 
főutak 
használatáért 
fizetendő, megtett 
úttal arányos díj 
fizetését szolgáló 

 

Havonta a  
KAVOSZ 
rendeletben 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   
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programjához 
kapcsolódó állami 
kezesség-
vállalásról és 
kamattámoga-
tásról szóló 
232/2013.  
(VI. 30.) Korm. 
rendelet alapján 
(a továbbiakban: 
KAVOSZ 
rendelet). 

21. 359395   

Filmszakmai közvetett 
támogatások mozgókép 
törvény szerinti 
kiegészítő finanszírozása 

A mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény  
(a továbbiakban: Mktv.) 
31/D. § (13) bekezdése 
szerinti fizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Magyar Nemzeti 
Filmalap Közhasznú 
Nonprofit Zrt. 

  
Negyedévenkénti 
folyósítás az Mktv. 
alapján. 

  NAV   

22.  Állam által vállalt kezesség és 
viszontgarancia érvényesítése           

23. 016412  
Eximbank Zrt. által vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség  

Az Eximbank Zrt. által, 
állami készfizető 
kezesség mellett vállalt 
garanciaügyletekből 
eredő fizetési 
kötelezettség teljesítése 
az R26. alapján. 

az Eximbank Zrt-n 
keresztül a garancia 
jogosultja 

  
Az R26.-ban 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

24. 016423  
MEHIB Zrt. általi biztosítási 
tevékenységből eredő fizetési 
kötelezettség  

A MEHIB Zrt. által, állami 
készfizető kezesség 
mellett vállalt biztosítási 
ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség teljesítése 
az R26. alapján. 

a MEHIB Zrt.-n 
keresztül a biztosítás 
jogosultja 

  
Az R26.-ban 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

25. 031183  
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
garanciaügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettség  

A Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. garanciaügyleteihez 
kapcsolódó állami 
viszontgaranciából eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése a költségvetési 
viszontgarancia 
vállalásának és 
érvényesítésének 
részletes szabályairól 
szóló 48/2002. (XII. 28.) 
PM rendelet  
(a továbbiakban: R27.) 
alapján.  

Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt.   

Az R27.-ben 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   
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26. 208471  

Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
garanciaügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettség  

Az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
garanciaügyleteihez 
kapcsolódó állami 
viszontgaranciából eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése az R27. 
alapján 

Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia 
Alapítvány 

  
Az R27.-ben 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

27. 256067  

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez vállalt 
kezességből eredő fizetési 
kötelezettség 

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez vállalt 
állami készfizető 
kezességből eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

Az állam által vállalt 
kezesség 
előkészítésének  
és a kezesség 
beváltásának 
eljárási rendjéről 
szóló 110/2006.  
(V. 5.) Korm. 
rendeletben  
(a továbbiakban: 
Kezesség rendelet) 
meghatározottak 
szerint.  

  NAV   

28. 265834  
A "fészekrakó" programhoz 
vállalt kezességből eredő 
fizetési kötelezettség 

A fiatalok 
lakáskölcsönéhez 
kapcsolódó állami 
készfizető kezességekből 
eredő fizetési 
kötelezettség teljesítése. 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

A fiatalok 
lakáskölcsönéhez 
kapcsolódó állami 
kezesség 
vállalásának és 
érvényesítésének 
részletes 
szabályairól szóló 
4/2005. (I. 12.) 
Korm. rendelet 
alapján. 

  NAV   

29. 254012  

MFB Zrt. által nyújtott 
hitelekből és vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség  

A Magyar Fejlesztési 
Bank Zrt. által állami 
készfizető kezesség 
mellett nyújtott hitelekből 
és vállalt 
garanciaügyletekből 
eredő fizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Magyar Fejlesztési 
Bank Zrt.   

A Kezesség 
rendeletben 
meghatározottak 
szerint.  

  NAV   

30.  Kormányzati rendkívüli 
kiadások           

31.   Pénzbeli kárpótlás           

32. 001436   Pénzbeli kárpótlás  

Az életüktől és 
szabadságuktól politikai 
okból jogtalanul 
megfosztottak 
kárpótlásáról szóló  
1992. évi  
XXXII. törvényben  
(a továbbiakban: T4.) 
foglaltak végrehajtása. 

A T4.-ben 
meghatározott jogosulti 
kör 

  

Az előirányzat 
folyósítása a 
folyósító szerv által 
benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez 
igazodóan,  
a Kincstár 
rendelkezése 
alapján történik. 

  Kincstár   
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33. 196934   
Az 1947-es párizsi 
békeszerződésből eredő 
kárpótlás 

A Párizsi 
Békeszerződésről szóló 
1947. évi XVIII. törvény 
27. Cikke 2. pontjában 
foglaltak végrehajtásáról 
szóló 1997. évi X. törvény 
(a továbbiakban: T5.) 
végrehajtása. 

A T5.-ben 
meghatározott jogosulti 
kör 

  

Az előirányzat 
folyósítása a 
folyósító szerv által 
benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez 
igazodóan,  
a Kincstár 
rendelkezése 
alapján történik. 

  Kincstár   

34. 209511   Pénzbeli kárpótlás 
folyósítási költségei 

Az előirányzat a pénzbeli 
kárpótlási 
előirányzatokkal 
összefüggő igazgatási 
feladatok elvégzésével 
kapcsolatos költségek 
fedezetéül szolgál. 

A folyósítást végző 
szerv folyósítási 
költségtérítésben 
részesül. 

  

Az előirányzat 
folyósítását 
a  folyósító szerv 
által benyújtott és 
az államház-
tartásért felelős 
miniszter által 
jóváhagyott 
finanszírozási terv 
alapján végzi  
a Kincstár. 

  Kincstár   

35.  
Garancia és hozzájárulás a 
társadalombiztosítási 
ellátásokhoz 

          

36.   Nyugdíjbiztosítási Alap 
támogatása           

37. 368317  Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás 

Az előirányzat a 
Nyugdíjbiztosítási Alap 
bevételeként szolgál. 

Nyugdíjbiztosítási Alap   

Az átutalást  
a Kincstár az  
Ávr. 139. §  
(1a) bekezdésében 
meghatározottak 
szerint végzi. 

  Kincstár   

38.   Egészségbiztosítási Alap 
támogatása           

39. 266101   Járulék címen átadott 
pénzeszköz  

A társadalombiztosítás 
ellátásaira és a 
magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi  
LXXX. törvényben 
meghatározott személyek 
után a központi 
költségvetés által 
fizetendő egészségügyi 
szolgáltatási járulék 
fedezetét biztosítja az 
előirányzat. 

Egészségbiztosítási 
Alap   

Az átutalást a 
Kincstár 
finanszírozási terv 
alapján végzi az 
Ávr. 136. §  
(2) bekezdése 
szerint. 

  Kincstár   



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2018. évi 205. szám
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40.  
Nemzetközi pénzügyi 
intézmények felé vállalt 
kötelezettségek kiadásai 

          

41.   Nemzetközi tagdíjak           

42. 295991   IBRD alaptőkeemelés 

Magyarországnak a 
Nemzetközi Újjáépítési és 
Fejlesztési Bankban 
fennálló tulajdoni 
részaránya szinten 
tartását szolgáló 
tőkeemelés teljesítése.   

Nemzetközi Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügyminisz-
térium utalványa 
alapján. 

     

43. 346739   IFC tőkeemelés 

Magyarországnak a 
Nemzetközi Pénzügyi 
Társaságban fennálló 
tulajdoni részaránya 
szinten tartását szolgáló 
tőkeemelés teljesítése.   

Nemzetközi Pénzügyi 
Társaság   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügyminisz-
térium utalványa 
alapján. 

     

44. 208987   CEB tagdíj  

Magyarországnak az 
Európa Tanács 
Fejlesztési Bankban lévő 
tagsága fenntartását 
szolgáló tagdíj fizetése. 

Európa Tanács 
Fejlesztési Bank   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügyminisz-
térium utalványa 
alapján. 

     

45. 257978   Bruegel tagdíj  

Magyarországnak a 
brüsszeli Európai 
Nemzetközi Gazdasági 
Kutatóközpontban lévő 
tagsága fenntartását 
szolgáló tagdíj fizetése 

Európai Nemzetközi 
Gazdasági 
Kutatóközpont 

  

A Kincstár folyósít 
a Pénzügyminisz-
térium utalványa 
alapján. 

     

46. 352040   AIIB alaptőke 
hozzájárulás 

Az Ázsiai Infrastrukturális 
Beruházási Bankhoz 
történő csatlakozásból 
adódó fizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Ázsiai Infrastrukturális 
Beruházási Bank   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügyminisz-
térium utalványa 
alapján. 

     

47.   Nemzetközi multilaterális 
segélyezési tevékenység           

48. 010795   IDA alaptőke-
hozzájárulás  

A Világbankhoz tartozó 
Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás alapfeltöltéséhez 
vállalt hozzájárulás 
teljesítése. 

Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügyminisz-
térium utalványa 
alapján. 

     

49. 010849  Egyéb kiadások  

Magyarország 
nemzetközi pénzügyi 
szervezetekben vállalt 
tagságaihoz kapcsolódó 
járulékos jellegű kiadások 
teljesítése. 

nemzetközi pénzügyi 
szervezetek   

A Kincstár folyósít 
a Pénzügyminisz-
térium utalványa 
alapján. 
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50.  Hozzájárulás az EU 
költségvetéséhez           

51. 269945  ÁFA alapú hozzájárulás  
Az EU költségvetéséhez 
való áfaalapú befizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Európai Bizottság 

Havonta az 
Európai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlájára. 

     

52. 269956  GNI alapú hozzájárulás  
Az EU költségvetéséhez 
való GNI-alapú befizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Európai Bizottság 

Havonta az 
Európai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlájára. 

     

53. 269967  Brit korrekció 

Az EU költségvetéséhez 
való, ún. brit korrekciós 
befizetési kötelezettség 
teljesítése. 

Európai Bizottság 

Havonta az 
Európai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlájára. 

     

54. 351828  

Dánia, Hollandia és 
Svédország számára 
teljesítendő bruttó GNI 
csökkentés 

Az EU költségvetése felé 
teljesítendő befizetési 
kötelezettség, ami abból 
adódik, hogy egyes 
tagállamok 
kedvezményben 
részesülnek a GNI-alapú 
befizetés tekintetében. 

Európai Bizottság 

Havonta az 
Európai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlájára. 

     

55. 209533 Követeléskezelés költségei  

Az állam külföldi és 
belföldi követeléseinek 
rendezése során 
felmerülő járulékos jellegű 
kiadások teljesítése. 

A fizetési kötelezettség 
kedvezményezettje   Részletekben 

történik.   Kincstár   

56.  Alapok támogatása           

57. 263478  Bethlen Gábor Alap 
támogatása  

A Bethlen Gábor Alap 
részére központi 
költségvetési támogatás 
biztosítása. 

Bethlen Gábor Alap   

Az Áht. 82. §  
(2) bekezdése és 
az Ávr. 133. §  
(4) bekezdése 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

58. 226165  Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alap támogatása 

A Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap részére 
központi költségvetési 
támogatás biztosítása. 

Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap   

Az Áht. 82. §  
(2) bekezdése és 
az Ávr. 133. §  
(4) bekezdése 
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

59. 374873 
 

Központi Maradványelszámolási 
Alap 

Kormányzati döntésekből 
következő, illetve év 
közben jelentkező 
finanszírozási problémák 
kezelése.   

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok, központi 
kezelésű előirányzatok 

  
Átcsoportosítással 
a Kormány egyedi 
határozata alapján. 
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	a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályok

	Az agrárminiszter 42/2018. (XII. 19.) AM rendelete
	a Dorogi mészkőbánya felső barlangja védettségének feloldásáról

	A belügyminiszter 31/2018. (XII. 19.) BM rendelete
	az egyes lakhatási támogatásokkal, valamint egyéb belügyi feladatokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 32/2018. (XII. 19.) BM rendelete
	a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II

	Az emberi erőforrások minisztere 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelete
	egyes, a sürgősségi ellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelete
	az egészségügyi ellátások igénybevételét érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelete
	az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személy

	Az igazságügyi miniszter 31/2018. (XII. 19.) IM rendelete
	egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 32/2018. (XII. 19.) IM rendelete
	az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 35/2018. (XII. 19.) ITM rendelete
	a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

	A külgazdasági és külügyminiszter 6/2018. (XII. 19.) KKM rendelete
	a konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról

	A pénzügyminiszter 16/2018. (XII. 19.) PM rendelete
	a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
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