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II. Törvények

2020. évi LXXVI. törvény
Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról*

1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

1. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Mentes az állami tulajdont terhelő vagyoni értékű jog jogosítottjaként őt terhelő építményadó és telekadó alól 
az egyesület és az alapítvány.”

2. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36/A. § A települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként – a fővárosi 
önkormányzat esetén külön törvényben meghatározottak szerint – a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, 
a  helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összegen felüli bevétel különösen a  települési 
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel. 
A  települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel az  önkormányzati hivatal 
állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az  ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható.”

3. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény VI. fejezete a következő 51/K. §-sal egészül ki:
„51/K.  § A  Magyarország 2021.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.  évi LXXVI.  törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtörvény) hatályon kívül helyezett 41.  § (9)  bekezdését – függetlenül attól, hogy az  üzleti év 
megegyezik-e a naptári évvel – első alkalommal a Módtörvény hatálybalépése napját magában foglaló adóévben 
nem kell alkalmazni.”

4. § (1) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. 11/A. §-a,
2. 12/A. §-a,
3. 14. § (5) bekezdése,
4. 15/A. §-a,
5. 16/A. §-a,
6. 41. § (9) bekezdése, és
7. 51/I. §-a.

 (2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. 7. § e) pontjában „ , reklámhordozója” szövegrész, és
2. 42/D.  § (1)  bekezdésében az  „és az  adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét” 

szövegrész.

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
módosítása

5. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
 1. 19/B. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal 

kapcsolatos elkülönített állami pénzalap (a továbbiakban: Alap)” szöveg,
 2. 20. § (1) bekezdésében, 37. § (6) bekezdésében, 39. § (4), (5) és (8) bekezdésében, 39/A. § (5) bekezdésében, 

(8)  bekezdés nyitó szövegrészében, (8)  bekezdés c)  pontjában és (13)  bekezdésében, 39/D.  § 

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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(5)  bekezdésében, 41.  § (2) és (3)  bekezdésében és 55.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe az „az Alap” szöveg,

 3. 39/C. § (1) bekezdés i) pontjában az „a Nemzeti” szövegrészek helyébe az „a Gazdaságvédelmi” szöveg,
 4. 39.  §-át megelőző alcím címében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „Gazdaságvédelmi 

Foglalkoztatási Alap” szöveg,
 5. 39.  § (2)  bekezdésében a  „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a  „Gazdaságvédelmi 

Foglalkoztatási Alap, mely a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
 6. 39. § (2), (9), (10) és (12) bekezdésében, 39/A. § (9) és (10) bekezdésében, 39/B. § (2), (5) és (6) bekezdésében, 

39/C.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 39/C.  § (4)  bekezdésében, 39/D.  § (5)  bekezdésében, 40.  §-át 
megelőző alcím címében, 40.  § (2) és (3)  bekezdésében és 41.  § (1)  bekezdésében az  „A Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe az „Az Alap” szöveg,

 7. 39. § (3) bekezdésében az „A Nemzeti Foglalkoztatási Alapon” szövegrész helyébe az „Az Alapon” szöveg,
 8. 39. § (9) bekezdésében az „a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak” szövegrész helyébe az „az Alapnak” szöveg,
 9. 39/A. § (1) bekezdésében az „A Nemzeti Foglalkoztatási Alapért” szövegrész helyébe az „Az Alapért” szöveg,
10. 39/A. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal” szövegrész helyébe az „az Alappal” szöveg,
11. 21.  § (4)  bekezdésében, 39/B.  § (1)  bekezdésében és 40.  § (4)  bekezdésében az „a Nemzeti Foglalkoztatási 

Alapból” szövegrész helyébe az „az Alapból” szöveg,
12. 39/C. § (1) bekezdés a) pontjában és 41. § (3) bekezdésében az „a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot” szövegrész 

helyébe az „az Alapot” szöveg, és
13. 39/C.  § (2) és (3)  bekezdésében az  „A Nemzeti Foglalkoztatási Alapba” szövegrész helyébe 

az „Az Alapba” szöveg
lép.

3. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

6. §  A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 10/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/C. § (1) Szerencsejáték szervezésére irányuló koncessziós szerződés megkötésére
a) koncessziós pályázat kiírása és lebonyolítása alapján, vagy
b) koncessziós pályázat kiírása nélkül, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Szjtv.) szerinti megbízható szerencsejáték-szervezők között az  e  §-ban meghatározottak szerint kiírt ajánlattételi 
eljárás keretében
kerülhet sor.
(2) Az ágazati miniszter a szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenység koncessziós szerződés alapján történő 
végzésére irányuló koncessziós pályázat kiírását megelőzően a  megbízható szerencsejáték-szervezőt 30  napos 
határidővel ajánlattételre hívja fel. Az ajánlattételi felhívás tartalmára az Szjtv. 4. § (4) és (5) bekezdését megfelelően 
alkalmazni kell.
(3) A  megbízható szerencsejáték-szervező ajánlattevő ajánlatában megjelöli az  üzemeltetni kívánt – az  Szjtv.-ben 
meghatározott – egység település szerinti helyszínét és vállalja, hogy egységenként legalább az  ajánlattételi 
felhívásban meghatározott összegű éves koncessziós díjat fizet.
(4) Ha a  megbízható szerencsejáték-szervező ajánlata nem felel meg az  e  törvényben, az  Szjtv.-ben, valamint 
az  ajánlattételi felhívásban meghatározott követelményeknek, az  ágazati miniszter egy alkalommal, 30  napos 
határidővel hiánypótlásra szólítja fel a  megbízható szerencsejáték-szervezőt, amelynek időtartama a  (6)  bekezdés 
szerinti döntés meghozatalának határidejébe nem számít bele.
(5) Ha
a) az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőig nem érkezett be megbízható szerencsejáték-szervezőtől ajánlat, 
vagy
b) a hiánypótlásra felhívott megbízható szerencsejáték-szervező a hiánypótlásnak nem tett eleget, vagy az ajánlat 
a (4) bekezdés szerinti hiánypótlást követően sem felel meg az e törvényben, az Szjtv.-ben, valamint az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott követelményeknek,
az ágazati miniszter köteles koncessziós pályázatot kiírni.
(6) Ha a  megbízható szerencsejáték-szervező ajánlata megfelel az  e  törvényben, az  Szjtv.-ben, valamint 
az  ajánlattételi felhívásban meghatározott követelményeknek, az  ágazati miniszter az  ajánlat elfogadásáról 
a  megbízható szerencsejáték-szervező írásbeli ajánlatának átvételét követő 30  napon belül dönt. Több érvényes 
ajánlat esetén az  ágazati miniszter azzal a  megbízható szerencsejáték-szervezővel köti meg a  koncessziós 
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szerződést, aki a  legmagasabb összegű koncessziós díj megfizetését vállalja. Több azonos összegű koncessziós 
díjfizetésre vonatkozó érvényes ajánlat esetében az  ágazati miniszter a  korábban érvényes ajánlatot tevő 
megbízható szerencsejáték-szervezővel köti meg a koncessziós szerződést.
Ha az  ajánlattételi eljárás során nem a  korábbi koncesszió jogosultja tette a  legmagasabb összegű érvényes 
ajánlatot, de vállalja, hogy az  ajánlattételi eljárásban tett legmagasabb összegű érvényes ajánlatnál is magasabb 
összegű éves koncessziós díjat fizet, abban az esetben az ágazati miniszter a volt jogosulttal köti meg a koncessziós 
szerződést.
(7) Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőn belül beérkezett ajánlatokról az ágazati miniszter emlékeztetőt 
készít. Az emlékeztető tartalmára a 9/A. §-t megfelelően alkalmazni kell.
(8) Az  e  § szerinti ajánlattételi felhívás alapján lefolytatott eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről 
az  ágazati miniszter legalább két országos  napilapban vagy a  kormányzati honlapon hirdetményt tesz közzé. 
Eredményes eljárás esetén a hirdetménynek tartalmaznia kell
a) a megbízható szerencsejáték-szervező megnevezését,
b) a koncessziós szerződéssel érintett egységek számát és földrajzi-közigazgatási egységét, és
c) a megbízható szerencsejáték-szervező által fizetendő koncessziós díj összegét.
(9) Az e § szerint lefolytatott ajánlattételi eljárás esetén az ágazati miniszter a nyertes ajánlattevővel a (6) bekezdés 
szerinti döntés meghozatalát követő 30 napon belül köti meg a koncessziós szerződést.
(10) Az  e  § szerint megkötött koncessziós szerződés alapján a  koncesszió jogosultja legfeljebb hét egységet 
üzemeltethet.
(11) A  koncessziós szerződésre és a  koncesszió jogosultjára egyebekben e  törvény és az  Szjtv. rendelkezései 
irányadóak.
(12) Az  (1)–(11)  bekezdésben foglaltakat a  lóversenyfogadás és – a  lóversenyfogadás kivételével – a  bukmékeri 
rendszerű fogadás szervezésére irányuló koncessziós szerződésnek az  Szjtv. szerinti megbízható szerencsejáték-
szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül történő megkötésére irányuló ajánlattételi eljárásra és koncessziós 
szerződésre megfelelően alkalmazni kell.”

7. §  A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény
1. 4. § (1) bekezdésében a „10/C. §” szövegrész helyébe a „10/C. § (1) bekezdés b) pontja” szöveg,
2. 11. §-ában a „10/C. §-ban” szövegrész helyébe a „10/C. § (1) bekezdés b) pontjában” szöveg, és
3. 14. § (2) bekezdésében a „10/C. §-a” szövegrész helyébe a „10/C. § (1) bekezdés b) pontja” szöveg
lép.

4. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

8. § (1) A  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.  évi XXXIV.  törvény 2.  § (4)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Nem adható meg az engedély, ha)
„b) a kérelmező, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetén a  kérelmezőnek a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa (a  továbbiakban: tényleges 
tulajdonos), illetve vezető tisztségviselője vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagja a székhelye vagy 
lakóhelye szerinti állam joga vagy a magyar jog alapján büntetett előéletű,
ba) a  2013. június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: 
1978. évi IV.  törvény) szerinti közélet tisztasága elleni (1978. évi IV.  törvény XV. Fejezet VIII. cím), közbizalom elleni 
(1978.  évi IV.  törvény XVI. Fejezet III. cím), gazdasági (1978.  évi IV.  törvény XVII. Fejezet), vagyon elleni (1978.  évi 
IV. törvény XVIII. fejezet) bűncselekményt, tiltott szerencsejáték szervezésének bűncselekményét,
bb) korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Btk.) XXVII.  Fejezet], 
közbizalom elleni (Btk. XXXIII. Fejezet), vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni 
(Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni 
(Btk.  XXXVIII.  Fejezet), a  költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), a  pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a  gazdálkodás 
rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a  fogyasztók érdekeit és a  gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet), 
a  tiltott adatszerzés és az  információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekményt, tiltott szerencsejáték 
szervezésének bűncselekményét
követte el és ezért a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül jogerősen elítélték,”
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 (2) A  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.  évi XXXIV.  törvény 2.  § (4)  bekezdés d)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Nem adható meg az engedély, ha)
„d) a  kérelmező, illetve vezető tisztségviselője, vagy a  szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagja a  kérelem 
benyújtását megelőző 5 éven belül a  székhelye, vagy lakóhelye szerinti állam joga alapján tiltott szerencsejáték-
szervező tevékenységet folytatott, vagy a  kérelmező vezető tisztségviselője, vagy a  szavazatok legalább 25%-ával 
rendelkező tagja olyan gazdálkodó szervezetben volt vezető tisztségviselő, vagy a  szavazatok legalább 25%-ával 
rendelkező tag, amely a vezető tisztségviselői vagy tagsági jogviszonyának fennállása alatt, a kérelem benyújtását 
megelőző 5 éven belül tiltott szerencsejáték-szervező tevékenységet folytatott, és a tiltott szerencsejáték-szervező 
tevékenység folytatását jogerős bírósági ítélet állapította meg,”

 (3) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.  törvény 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(5) A  szerencsejáték-felügyeleti hatóság az  engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a  kérelmezőnek, illetve vezető 
tisztségviselőjének, vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkező tagjának a székhelye, vagy lakóhelye szerinti 
államban 10 millió forintot meghaladó 30 napon túli köztartozása vagy adótartozása van.”

9. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 4. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  hatályos koncessziós szerződés eredeti időtartamának fele eltelt, a  szerencsejáték-szervezés állami 
felügyeletéért felelős miniszter kiemelt nemzetgazdasági érdekből – így különösen az állami bevételek hosszú távú 
biztosítása érdekében – a koncessziós szerződés alapján végzett szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységre 
vonatkozóan a  Ktv. 10/C.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti ajánlattételi eljárást folytat le, illetve koncessziós 
pályázatot ír ki a  koncessziós szerződés eredeti időtartamának elteltét követő időszakra. Ilyen esetben a  hatályos 
koncessziós szerződés eredeti időtartama a (3) bekezdés szerint nem hosszabbítható meg.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti kiemelt nemzetgazdasági érdek fennállásáról a Kormány rendelettel dönt.”

 (2) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.  törvény 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(6) A  koncessziós szerződést a  szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter a  Ktv. 10/C.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja alapján az  e  törvény szerinti megbízható szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat 
kiírása nélkül, a Ktv. 10/C. § szerinti ajánlattételi eljárás keretében, a Ktv. 10/C. § (2)–(4), (6), (9) és (12) bekezdésében 
foglaltak szerint is megkötheti.”

10. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 7/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(5) A szerencsejáték-szervező tevékenység megkezdésekor a szervezőnek személyi megfelelősége megállapítása és 
hatósági bizonyítvány kiállítása iránt a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített formanyomtatványon 
kérelmet kell benyújtania. A szervezőnek kérelméhez csatolnia kell a személyi megfelelőség igazolásához szükséges, 
jogszabályban meghatározott okiratokat és adatokat, valamint a  létesítő okiratot. A  szerencsejáték-felügyeleti 
hatóság a személyi feltételek vizsgálatát követően a szervező személyi megfelelőségét az annak igazolásául szolgáló 
legkésőbb kiállított okirat keltezésétől számított három évig állapítja meg, valamint hatósági bizonyítványt állít ki, 
amely a kiállítás napjától három évig érvényes.”

11. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § (1) A  tombolajáték olyan nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék, amelynél a  sorsjegyet kizárólag 
a rendezvény helyszínén jelen lévők között árusítják, a sorsolást a rendezvény helyszínén és annak ideje alatt tartják 
meg és
a) a kibocsátott sorsjegyek száma (az árusítani tervezett sorsjegyek összessége) az 5 ezer darabot vagy összértéke 
a 2 millió forintot nem haladja meg és
b) a  nyeremények fogyasztói áron számított összértéke a  kibocsátott sorsjegyek összes értékének 80%-át 
meghaladja.
(2) Tombolajáték a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül szervezhető, azonban a  tombolajáték 
szervezését a  szerencsejáték-szervező legalább 10  nappal a  tombolajáték meghirdetése előtt bejelenti 
a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a tombola lebonyolítását ellenőrizheti.
(3) A  sorsolás alatt át nem vett nyereményeket a  rendezvény helyszínén és ideje alatt ismételten ki kell sorsolni 
mindaddig, amíg azokat a jelenlévő nyertes át nem veszi. A sorsolási eseményről közjegyzői okiratot kell kiállítani, 
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vagy a szerencsejáték-szervező a sorsolást az általa kijelölt, a sorsolás lebonyolításáért felelős, legalább háromtagú 
sorsolási bizottság részvételével bonyolítja le, amely a sorsolás lebonyolításáról jegyzőkönyvet vesz fel.
(4) Egy bejelentés alapján kizárólag egy tombolajáték bonyolítható le. Tilos készpénz-nyeremény tombolajáték 
keretében történő sorsolása.
(5) Tombolajáték hírközlő eszköz és rendszer útján nem szervezhető.
(6) Tombolajáték bejelentési és végelszámolási kötelezettség nélkül szervezhető bölcsődei ellátást biztosító 
intézmény és nevelési-oktatási intézmény rendezvényén, ha az eladott sorsjegyek összértékét teljes egészében és 
igazoltan a játékosok részére előzetesen meghirdetett célra fordítják.
(7) A  (6)  bekezdés szerint lebonyolított tombolajátékra az  (1)  bekezdés b)  pontját és a  (2)  bekezdést nem kell 
alkalmazni azzal, hogy a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a tombola lebonyolítását ellenőrizheti.”

12. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § Sorsjáték az  a  rendezvény, amelynek keretében a  sorsjáték szervezője ellenérték fejében folyamatos 
számozással megjelölt vagy az  esetleges nyeremény összegét megjelölő sorsjegyet bocsát ki, és kötelezettséget 
vállal arra, hogy az  előre meghatározott helyen és időben nyilvánosan megtartott sorsoláson, vagy a  sorsjegy 
megvásárlásával egy időben a  véletlenszerűen kihúzott számot vagy nyereményösszeget megjelölő sorsjegy 
birtokosát meghatározott vagyoni értéket képviselő nyereményhez juttatja.”

13. § (1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 28/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(3) A 24/A. § (2) bekezdését és a 29/H. § (2)–(3b) bekezdését a fogadásszervezőre is alkalmazni kell.”

 (2) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 28/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(6) Bukmékeri rendszerű fogadás esetén a  koncessziós díj mértéke évente legalább 200 millió forint. A  kiadott 
koncessziók száma egyidejűleg legfeljebb 2 lehet.”

14. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 29/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29/C.  § Távszerencsejáték a  fogadás, ha azt kizárólag hírközlő eszköz és rendszer útján szervezik. A  fogadási 
esemény fogalmára a 28/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

15. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 37. § 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. Megbízható szerencsejáték-szervező: a  3.  § (1)  bekezdés a)  pontja és (1a)  bekezdése szerinti szerencsejáték-
szervező, továbbá az  a  szerencsejáték-szervező, aki a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 3.  § 
(1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet és
a) valamennyi, az  állami adóhatóság által nyilvántartott, 10 000 000 Ft-ot meghaladó közteherre vonatkozó 
bevallási és fizetési kötelezettségének eleget tett, és ilyen kötelezettsége teljesítésével egyszer sem esett 90 napot 
meghaladó késedelembe,
b) egyik bankszámláján sem volt 10 000 000 Ft-ot meghaladó azonnali beszedési megbízás az adóhatóság részéről, 
illetve működése során az állami adóhatóság nem indított ellene 10 000 000 Ft-ot meghaladó érték tekintetében 
végrehajtási eljárást,
c) működése során, azzal összefüggésben, nem történt olyan jogsértés, amely miatt a  szerencsejáték-felügyeleti 
hatóság esetenként ötmillió forint összeget meghaladó bírsággal sújtotta volna,
d) legalább 5 éven keresztül folytatott a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélyével a  koncessziós szerződés 
alapján gyakorolni kívánt tevékenység szerinti szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységet Magyarországon,
e) a  játékosok személyazonosságának megállapítására, valamint az  ahhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó 
szabályokat maradéktalanul betartotta, amennyiben ilyen kötelezettség terhelte.”

16. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. §-a a következő (1c) és (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására 
vonatkozó részletes eljárási szabályokat rendeletben állapítsa meg.
(1d) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  4.  § (3a)  bekezdés szerinti ajánlattételi eljárás, illetve koncessziós 
pályázat kiírását rendelettel kiemelt nemzetgazdasági érdeknek minősítse.”
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17. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 40/A. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  e  törvény alapján a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.  évi 
LXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Módtv.3.) hatálybalépését megelőzően megkötött koncessziós szerződések, 
valamint kiadott engedélyek hatályosságát a Módtv.3. hatálybalépése nem érinti.
(4) Nem veszti hatályát a  szerencsejáték-szervező tevékenység folytatására jogosító, a  Módtv.3. hatálybalépését 
megelőzően kiadott engedély (a továbbiakban: korábbi engedély), ha az engedélyes a koncesszió megszűnése előtt 
a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál igazolja, hogy a Módtv.3. hatálybalépését megelőzően létrejött koncessziós 
szerződés szerinti koncesszió jogosultja (a  továbbiakban: korábbi koncesszió jogosult) az  engedély szerinti 
tevékenységre vonatkozóan
a) a  szerencsejáték szervezésére irányuló koncessziós szerződés megkötésére irányuló koncessziós pályázati kiírás 
alapján pályázatot nyújtott be, vagy
b) a  koncessziós szerződés Ktv. 10/C.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján az  e  törvény szerinti megbízható 
szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül történő megkötésére irányuló ajánlattételi felhívás 
alapján ajánlatot tett.
(5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti koncessziós pályázati vagy ajánlattételi eljárás eredményeként a  korábbi engedély 
szerinti tevékenységre vonatkozóan a korábbi koncesszió jogosulttal jön létre koncessziós szerződés, az engedélyes 
a  koncessziós szerződés hatálybalépését követő hat hónapon belül köteles a  szerencsejáték szervezésének 
engedélyezése iránti kérelmet benyújtani a  szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz. A  kérelem benyújtásának 
elmulasztása esetén a  korábbi engedély a  koncessziós szerződés hatálybalépését követő hatodik hónap 
utolsó napján hatályát veszti.
(6) Ha a  (4)  bekezdés szerinti koncessziós pályázati vagy ajánlattételi eljárás eredményeként a  korábbi engedély 
szerinti tevékenységre vonatkozóan nem a  korábbi koncesszió jogosulttal jön létre koncessziós szerződés, 
a  korábbi engedély a  koncessziós szerződés hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti, melynek időpontját 
a szerencsejáték-felügyeleti hatóság állapítja meg a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter 
tájékoztatása alapján.”

18. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 40/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40/F.  § E  törvény 2.  § (4) és (8)  bekezdése, 7/A.  § (7) és (8)  bekezdése, 7/B.  § (3)–(6)  bekezdése és 7/C.  § (1) és 
(2)  bekezdése a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 
megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 
(EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

19. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
1. 1.  § (7a)  bekezdésében az „a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló kormányrendelet, valamint 

az  egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet” szövegrész helyébe az  „az e  törvény végrehajtására kiadott 
jogszabály” szöveg,

2. 2. § (8) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe a „háromévente” szöveg,
3. 5. § (2) bekezdésében az „e törvény különös rendelkezéseiben” szövegrész helyébe az „a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvényben” szöveg,
4. 7/B.  § (3), (4), és (6)  bekezdésében, valamint a  7/C.  § (1)  bekezdésben az „a Vhr.-ben” szövegrész helyébe 

a „jogszabályban” szöveg,
5. 12.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló kormányrendelet, 

továbbá az  egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról szóló rendelet” szövegrész helyébe az  „az e  törvény végrehajtására kiadott 
jogszabály” szöveg,

6. 20. § a) pontjában a „(21. §)” szövegrész helyébe a „(16. § és 21. §)” szöveg,
7. 27.  § (13)  bekezdésében az  „és Zala megyében együtt legfeljebb három” szövegrész helyébe a  „és Zala 

megyében együtt legfeljebb négy” szöveg, és
8. 29/L. § (3) bekezdésében az „az Szjtv. 27. § (5) és (6) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „megfizetendő” 

szöveg
lép.
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20. § (1) Hatályát veszti a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
1. 7/A. § (2) bekezdése, és
2. 27. § (5)–(7) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
1. 29. § (1) bekezdésében az „A koncesszió időtartama legfeljebb 20 év.” szöveg,
2. 29.  § (2)  bekezdésében az „A koncessziós díjat a  27.  § (6)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően évente 

valorizálni kell.” szöveg, és
3. 29/L. § (2) bekezdésében a „27. § (7) bekezdése szerinti” szöveg.

5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

21. §  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) bekezdés d) pontjában a „Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” 
szöveg lép.

6. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló  
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

22. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993.  évi költségvetéséről szóló 1992.  évi LXXXIV.  törvény 
4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:)
„b) a  biztosított által fizetett társadalombiztosítási járulékból a  Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető rész, valamint 
a megfizetett nyugdíjjárulék;”

23. § (1) A  társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993.  évi költségvetéséről szóló 1992.  évi LXXXIV.  törvény 4.  § 
(3) bekezdés c) pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:
egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve)
„1. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető része,”

 (2) A  társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993.  évi költségvetéséről szóló 1992.  évi LXXXIV.  törvény 4.  § 
(3) bekezdés c) pont 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:
egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve)
„7. a magánnyugdíjpénztár által a pénztártag egyéni számlájáról a Nyugdíjbiztosítási Alap részére átutalt összeget;”

24. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993.  évi költségvetéséről szóló 1992.  évi LXXXIV.  törvény 5.  § 
(3) bekezdés c) pontja a következő 5. alponttal egészül ki:
(A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:
egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve)
„5. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás Egészségbiztosítási Alapot megillető része;”

25. § (1) Hatályát veszti a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993.  évi költségvetéséről szóló 1992.  évi 
LXXXIV. törvény 41. §-a.

 (2) Hatályát veszti a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993.  évi költségvetéséről szóló 1992.  évi 
LXXXIV. törvény
1. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „ , munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék” szövegrész, és
2. 5.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az „a munkáltatói egészségbiztosítási járulék (ezen belül természetbeni és 

pénzbeli egészségbiztosítási járulék)” szövegrész.

26. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993.  évi költségvetéséről szóló 1992.  évi LXXXIV.  törvény 
13. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.



4754	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	168.	szám	

7. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

27. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény 34/A.  § (2)  bekezdésében a  „35%-a” szövegrész helyébe 
a „15%-a” szöveg lép.

8. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

28. §  A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
1. 1.  § (4)  bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal 

kapcsolatos elkülönített állami pénzalap (a továbbiakban: Alap)” szöveg,
2. 5.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 7.  § (4)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 2.  melléklet 

C) táblázat címében, 2. melléklet C) táblázat 3. pontjában és 4. melléklet B) pont 3. alpontjában az „a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe az „az Alap” szöveg,

3. 7. § (3) bekezdésében és 2. melléklet C) táblázat 4. pontjában, az „A Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész 
helyébe az „Az Alap” szöveg, és

4. 4. melléklet C) pontjában a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe az „Alap” szöveg
lép.

9. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

29. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.  törvény 7. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő szöveg 
lép:
(A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:)
„i) azt az összeget, amelyet a Tbj. szerint
ia) nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából megállapodás alapján, 
és/vagy
ib) a  nem biztosított magánszemély egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága megszerzése céljából, 
egészségügyi szolgáltatási járulék címén vagy egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodás alapján
a magánszemély helyett más személy fizet meg (mindkét esetben ideértve bármely EGT-államban a  kötelező 
társadalombiztosítási rendszer keretében történő megfizetést is);”

30. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
1. 3. § 15. pontjában a „Tbj.” szövegrész helyébe az „a Tbj.” szöveg, és
2. 49/B. § (6) bekezdés f ) pontjában az „összegét meghaladó rész 50 százaléka” szövegrész helyébe az „összegét 

meghaladó rész” szöveg
lép.

10. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

31. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.  évi LXVIII.  törvény 121.  § (1)  bekezdése 
a következő h) ponttal egészül ki:
(Az igazságügyi alkalmazott részére a költségvetésben biztosított előirányzatoktól függően egyéb juttatások adhatók, így 
különösen:)
„h) cafetéria-juttatás,”

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

32. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
1. 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „elért keresetek, jövedelmek tekintetében a  társadalombiztosítási járulék 

és a nyugdíjjárulék” szövegész helyébe az „elért, társadalombiztosítási járulékköteles keresetek, jövedelmek 
tekintetében a  társadalombiztosítási járulék, a  Tbj. szerint nyugdíjjárulék-köteles keresetek, jövedelmek 
tekintetében a nyugdíjjárulék” szöveg, és

2. 39. § (1) bekezdésében a „g) pontja” szövegrész helyébe az „f ) pontja” szöveg
lép.
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33. §  Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E. § (3) bekezdésében a „Tbj.” 
szövegrész.

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

34. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a  18.  § (2)  bekezdésében meghatározott, a  Kormány által rendeletben kijelölt miniszter, hogy 
rendeletben állapítsa meg]
„a) – az  Ákr. 8.  § (3)  bekezdésétől eltérő módon – a  Filmiroda által e  törvény alapján vezetett nyilvántartásba 
bejegyezhető adatok körét, az  adatszolgáltatásra kötelezettek körét, a  Filmiroda részére teljesítendő 
adatszolgáltatás és nyilvántartásból történő adatszolgáltatás módját,”

 (2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a  18.  § (2)  bekezdésében meghatározott, a  Kormány által rendeletben kijelölt miniszter, hogy 
rendeletben állapítsa meg]
„e) – az  Ákr. 8.  § (3)  bekezdésétől eltérő módon – a  nemzetközi egyezményekben meghatározott koprodukciós 
igazolások, valamint a  magyar mozgóképszakma nemzetközi együttműködéséhez szükséges egyéb igazolások 
kiadásának rendjét,”

 (3) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a  18.  § (2)  bekezdésében meghatározott, a  Kormány által rendeletben kijelölt miniszter, hogy 
rendeletben állapítsa meg]
„h) – az Ákr. 8. § (3) bekezdésétől eltérő módon – az e törvény szerint nyilvántartások elektronikus úton kezelhető 
adatbázisba rendezésének módját és feltételeit,”

35. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
1. 14.  § (5)  bekezdésében a  „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a  továbbiakban: Hivatal)” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Filmiroda (a továbbiakban: Filmiroda)” szöveg,
2. 14. § (5) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Filmiroda” szöveg,
3. 18.  § (2)  bekezdésében a „Nemzeti Filmiroda (a  továbbiakban: Filmiroda)” szövegrész helyébe a „Filmiroda” 

szöveg,
4. 26.  § (2)  bekezdésében, és 36.  § (4)  bekezdésében a „Nemzeti Filmiroda” szövegrész helyébe a „Filmiroda” 

szöveg,
5. 26. § (2) bekezdésében az „igazgatójának” szövegrész helyébe a „vezetőjének” szöveg,
6. 31/D.  § (10)  bekezdésében a „kérelmének benyújtását” szövegrész helyébe a „kérelem alapján, a  közvetett 

támogatás nyújtására vonatkozó támogatási szerződés megkötését” szöveg,
7. 36/A.  § (2) és (3)  bekezdésében, valamint 36/E.  § (1)  bekezdésében a  „Hivatal” szövegrészek helyébe 

a „Filmiroda” szöveg,
8. 36/A. § (3) bekezdésében a „Hivataltól” szövegrész helyébe a „Filmirodától” szöveg, és
9. 36/E. § (1) bekezdésében a „Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Filmirodához” szöveg
lép.

13. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá 
az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

36. §  A pályakezdő fiatalok, az  ötven év feletti munkanélküliek, valamint a  gyermek gondozását, illetve a  családtag 
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az  ösztöndíjas foglalkoztatásról 
szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. § (2) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe 
a „foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg lép.
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14. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

37. §  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„22. szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési 
egységet képező épületrész vagy terület, valamint szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, bérbeadás keretében 
hasznosított, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a. pontja szerinti nyaralóhajó,”

38. §  A kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény „A kereskedelmi tevékenységek folytatásának egyéb feltételei” 
című alcíme a következő 5/F. §-sal egészül ki:
„5/F.  § A  pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. §-a szerinti kereskedő köteles biztosítani a fogyasztó számára az elektronikus 
fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását.”

39. §  A kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény „A jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozásokra vonatkozó 
szabályozás” alcíme a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B.  § (1) A  jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Jöt.) szerinti sör, a  népegészségügyi 
termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény szerinti üdítőital, a természetes ásványvíz értékesítésével összefüggésben 
nem tehető olyan jognyilatkozat, vagy nem köthető olyan szerződés, amely alapján vendéglátó üzlet – ideértve 
az  alkalmi rendezvényen való értékesítést is – vagy szálláshely (a  továbbiakban e  § alkalmazásában együttesen: 
italt árusító vendéglátó üzlet) a  vertikális megállapodások egyes csoportjainak a  versenykorlátozás tilalma alóli 
mentesítéséről szóló 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 1. § 10. pontja szerinti versenytilalmi kötelezettség vállalására 
köteles.
(2) Az italt árusító vendéglátó üzlet köteles az (1) bekezdés szerinti sör – kivéve csapon értékesített sör –, üdítőital 
és természetes ásványvíz értékesítése esetén terméktípusonként legalább két különböző gyártó termékeinek 
értékesítését biztosítani.
(3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően sör csapon történő értékesítése esetén versenytilalmi megállapodás csak abban 
az  esetben köthető, ha az  italt árusító vendéglátó üzlet biztosítja legalább egy olyan, a  Jöt. szerinti kisüzemi 
sörfőzde (gyártó) által előállított sör csapon történő folyamatos értékesítését, amely kisüzemi sörfőzde felett 
kisüzemi sörfőzdének nem minősülő sörgyártó a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény szerinti közvetlen vagy közvetett irányítással nem rendelkezik.
(4) A (3) bekezdés alapján eljáró italt árusító vendéglátó üzlet a kisüzemi sörfőzde által előállított sör csapon történő 
folyamatos értékesítését oly módon biztosítja, hogy az  így értékesítésre kerülő, kisüzemi sörfőzde által előállított 
sör az  italt árusító vendéglátó üzlet által tárgyévben vagy alkalmi rendezvényen, csapon értékesítésre kerülő 
összes sörmennyiség legalább 20%-át elérje, vagy legalább a  kisüzemi sörfőzdének nem minősülő sörgyártó által 
gyártott sör kereskedelmi, reklámozási vagy egyéb forgalmazási feltételeinél összességében kedvezőbb feltételek 
biztosításával reálisan elérhesse.
(5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott tilalom nem érinti az  olyan szerződést vagy jognyilatkozatot, amely 
az  (1)  bekezdésben meghatározott sör, üdítőital vagy természetes ásványvíz gyártójának kiemelt reklámcélú 
megjelenítését célozza, és e § rendelkezéseit nem sérti.
(6) Az (1)–(5) bekezdésbe ütköző szerződés vagy jognyilatkozat semmis.
(7) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szerződésre vagy jognyilatkozatra a  tisztességtelen piaci magatartás 
és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 13.  § (1)–(3)  bekezdése, valamint a  vertikális 
megállapodások egyes csoportjainak a  versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 205/2011. (X. 7.) 
Korm. rendelet 2–8. §-a nem alkalmazható.”

40. §  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 7/B. § megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el versenyfelügyeleti eljárásban, a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény megsértése esetén irányadó rendelkezések 
szerint azzal, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
11.  §-ának vizsgálata során a  vertikális megállapodások egyes csoportjainak a  versenykorlátozás tilalma alóli 
mentesítéséről szóló 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 7. §-át is figyelembe kell venni.
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(3b) A  (3a)  bekezdés szerinti versenyfelügyeleti eljárásban a  Gazdasági Versenyhivatal a  7/B.  §-t akkor alkalmazza, 
ha az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 101.  cikke alkalmazásának szükségességét a  Szerződés 81. és 
82.  cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi 
rendelet 3. cikk (1) bekezdése alapján nem állapítja meg.”

41. §  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény a következő 11/D. §-sal egészül ki:
„11/D.  § (1) A  Magyarország 2021.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.  évi 
LXXVI.  törvény (a  továbbiakban: 2020.  évi LXXVI.  törvény) hatálybalépését megelőzően megkötött, a  7/B.  § (1) és  
(3)–(5) bekezdésébe ütköző szerződések vagy jognyilatkozatok 2021. augusztus 1-jén hatályukat vesztik. A 2020. évi 
LXXVI.  törvény hatálybalépését megelőzően megkötött szerződéseknek, jognyilatkozatoknak a  2020.  évi 
LXXVI. törvény hatálybalépését követő módosítása során a 7/B. §-ban foglaltakat alkalmazni kell.
(2) A 2020. évi LXXVI. törvény hatálybalépésekor a 7/B. § (1) bekezdése szerinti szerződéssel vagy jognyilatkozattal 
rendelkező italt árusító vendéglátó üzlet a  7/B.  § (2)  bekezdését 2021. augusztus 1-jétől köteles alkalmazni. 
A 2020. évi LXXVI. törvény hatálybalépésekor a 7/B. § (1) bekezdése szerinti szerződéssel vagy jognyilatkozattal nem 
rendelkező italt árusító vendéglátó üzlet a 7/B. § (2) bekezdését 2020. szeptember 1-jétől köteles alkalmazni.”

15. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása

42. §  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § E  törvény alkalmazásában állami alapító alatt a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.  évi CLXXXI.  törvény 62.  § (3)  bekezdésében meghatározott alapítót 
kell érteni. E  törvény állami alapítóra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók, ha a  Kormány az  1.  § 
(1a)  bekezdésében foglaltak szerint hoz létre alapítványt vagy külön törvény rendelkezése alapján csatlakozik 
az alapítványhoz, ideértve a vagyonkezelő alapítvány alapítását és ahhoz való csatlakozást is.”

16. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

43. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény „Központi költségvetési szervek vagyongazdálkodására vonatkozó 
szabályok” című alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A.  § (1) Az  MNV  Zrt. a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elhelyezését 
állami elhelyezési célú ingatlanokban biztosítja. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami elhelyezési 
célú ingatlanok állagának megóvásáról, karbantartásáról, üzemeltetéséről, beruházásainak és felújításainak 
előkészítéséről, illetve megvalósításáról az MNV Zrt. gondoskodik a központi költségvetés terhére.
(2) Az MNV Zrt. az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek elhelyezése érdekében – egyoldalú nyilatkozatával – 
állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszonyt létesít, amely jogviszony nem minősül az  Nvtv. 3.  § 
(1)  bekezdés 4.  pontja szerinti hasznosításnak. Az  MNV  Zrt. kijelölő okiratot állít ki, amely alapján az  (1)  bekezdés 
szerinti költségvetési szerv köteles a kijelölő okiratban számára megjelölt ingatlant az abban megjelölt határidőben 
birtokba venni.
(3) A kijelölő okirattal létrejövő állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében a kijelölő okiratban 
meghatározott (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv az állami elhelyezési célú ingatlant díjfizetési kötelezettség 
nélkül jogosult használni az  e  törvényben és a  végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint. A  központi 
költségvetési szerv közfeladat ellátására való tekintettel az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony nem 
minősül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti gazdasági tevékenységnek.
(4) Állami elhelyezési céllal, az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek javára, kizárólag az MNV Zrt. jogosult nem 
állami tulajdonú, Magyarország területén található ingatlanra vonatkozó használati jogosultságot eredményező 
megállapodást kötni.
(5) Az  állami elhelyezési célú ingatlanok vonatkozásában hasznosítási megállapodást – az  e  törvény végrehajtási 
rendeletében meghatározott kivétellel – kizárólag az  MNV  Zrt. köthet, azzal, hogy a  hasznosítás a  (2)  bekezdés 
szerint kijelölt használó közfeladat ellátását nem akadályozhatja.
(6) A  (2)  bekezdés szerinti kijelöléssel érintett állami tulajdonú ingatlanok tekintetében az  állami elhelyezési 
célú ingatlanként történő használatot az  ingatlan jogi jellegeként kell bejegyezni az  ingatlan-nyilvántartásba. 
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Az  MNV  Zrt. egyoldalú nyilatkozatát tartalmazó kérelemmel gondoskodik az  állami elhelyezési célú ingatlan jogi 
jelleg ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének kezdeményezéséről.
(7) Az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony megszűnik, ha:
a) a kijelölő okiratban meghatározott idő lejár;
b) az MNV Zrt. a kijelölést részlegesen vagy teljesen visszavonja;
c) az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési szerv megszűnik, ide nem értve a  központi költségvetési szervek közötti 
jogutódlást;
d) a kijelölés tárgyát képező állami ingatlan az állami tulajdonból kikerül;
e) a kijelölés tárgyát képező ingatlan megsemmisül.
(8) Az  (1)  bekezdés szerinti üzemeltetési feladatok ellátása, továbbá az  állami elhelyezési célú ingatlanokon 
végrehajtandó értéknövelő beruházások, felújítások, állagmegóvási és karbantartási feladatok végrehajtása 
érdekében – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – az MNV Zrt.
a) központi költségvetési szervet,
b) 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságot,
c) 100%-os vagy többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságot,
d) többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság többségi tulajdonában álló gazdasági társaságot
vonhat be.
(9) E § alkalmazásában állami elhelyezési célú ingatlannak minősül:
a) a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv részére állami elhelyezési célú 
ingatlanhasználati jogviszony keretében használatba adott, többségében irodai funkciót ellátó, Magyarország 
területén található, az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény 11–13.  §-a szerinti önálló ingatlan, 
ahol az ingatlanon fekvő összes építmény valamennyi helyiségét együttesen figyelembe véve megállapítható, hogy 
azok – hasznos alapterületük összessége alapján számított – többsége irodai rendeltetésű vagy azok tényleges 
hasznosítása irodai célokat szolgál,
b) a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv részére állami elhelyezési célú 
ingatlanhasználati jogviszony keretében használatba adott olyan oktatási, üdültetési vagy egyéb rekreációs célt 
szolgáló, Magyarország területén található ingatlan, amely nem a  költségvetési szerv szakmai alapfeladataként 
meghatározott tevékenység ellátását biztosítja.”

44. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„i) a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elhelyezésére, az  állami elhelyezési 
célú ingatlanhasználati jogviszonyra, valamint az  állami elhelyezési célú ingatlanok hasznosítására vonatkozó 
részletszabályokat.”

17. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

45. §  A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.  évi CLXXXI.  törvény 5.  § (5)  bekezdésében 
a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített 
állami pénzalapból” szöveg lép.

18. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló  
2009. évi CXXII. törvény módosítása

46. § (1) A  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.  évi CXXII.  törvény 7/J.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője gondoskodik a  belső ellenőrzési funkció 
kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról. A  belső ellenőrzést végző személy 
vagy szervezeti egység a  tevékenységét a  köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének 
közvetlenül alárendelve végzi az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel.”

 (2) A  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.  évi CXXII.  törvény 7/J.  § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	168.	szám 4759

„(6) A  belső ellenőrzési vezető – egyszemélyes feladatellátás esetén a  belső ellenőrzést végző személy  – 
kiválasztásával, jogviszonyának létesítésével, megszűnésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak – létszám, 
költségvetés – biztosításával kapcsolatos döntések a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával hozhatóak meg.”

47. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
1. 7/J.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „a Magyar Nemzeti Bank, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi 

vállalkozásokról szóló törvény, valamint a  biztosítási tevékenységről szóló törvény hatálya” szövegrész 
helyébe az „a Magyar Nemzeti Bank és annak felügyelete” szöveg,

2. 7/J. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység szakmai 
irányítása keretében” szövegrész helyébe az  „a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység 
tevékenységére vonatkozóan” szöveg, és

3. 7/J. § (5) bekezdés f ) pontjában a „dolgoz” szövegrész helyébe a „dolgozhat” szöveg
lép.

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

48. §  Hatályát veszti a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (7) bekezdése.

20. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

49. §  Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 13. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási 
Alapnak” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapnak” szöveg 
lép.

21. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

50. § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 39. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az országos audiovizuális médiaszolgáltató – amennyiben előző naptári évi átlagos közönségaránya az 1%-ot 
meghaladja – köteles biztosítani, hogy – a televíziós vásárlási műsorablak, reklám és a műsorelőzetesek kivételével – 
valamennyi műsorszáma magyar nyelvű felirattal – például teletext szolgáltatáson keresztül – vagy jelnyelvi 
tolmácsolással is elérhető legyen.”

 (2) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 39. § (2a) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2a) A legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában a közszolgálati, 
illetve a  JBE audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a  18 óra 30 perc és 21 óra 30 perc közötti 
idősávban a hazai gyártású filmalkotásokat a látássérült nézők számára hozzáférhetővé tegye.”

 (3) A  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi CLXXXV.  törvény 39.  § (4)–(6)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  hallássérültek tekintetében meghatározott kötelezettség 2012.  évben legalább hatórányi, 2013.  évben 
legalább nyolcórányi, 2014. évtől legalább tízórányi napi műsoridő vonatkozásában terheli a kötelezetteket.
(5) A  feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással, továbbá a  látássérült nézők számára akadálymentesítéssel 
hozzáférhetővé tett műsorszámot – a  műsorszám egységét nem sértve –, valamint a  műsorszámok egymással 
dramaturgiailag összekapcsolódó sorozatát a  médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, 
illetve jelnyelvi tolmácsolással, valamint a látássérült nézők számára is akadálymentesítéssel ellátni.
(6) A  feliratozott műsorszámok előtt a  médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az  érintett műsorszám 
az  említett formában is elérhető a  médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. A  műsorszámok 
szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, és a  képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, 
az  a  műsorszámban elhangzottak rövidített összefoglalóját abban az  esetben tartalmazhatja, amennyiben 
a  felirat – terjedelmére tekintettel – az  elhangzottak követését nem tenné lehetővé. A  feliratozott vagy 
jelnyelvi tolmácsolással, illetve látássérült nézők számára akadálymentesítéssel ellátott műsorszámok előtt 
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a  médiaszolgáltatásban piktogram alkalmazásával és hangalámondással jelezni kell, hogy az  érintett műsorszám 
az említett formában is elérhető.”

 (4) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 39. § (9) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója köteles az  akadálymentesítést célzó intézkedésekről 
cselekvési tervet készíteni és a cselekvési tervről, az annak alapján végrehajtott intézkedésekről köteles a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) felhívására tájékoztatást adni. Az (1) bekezdésben foglaltak 
teljesítéséről a Hatóság háromévente jelentést készít az Európai Bizottság részére.”

51. §  A médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi CLXXXV.  törvény a  következő 217/A.  §-sal 
egészül ki:
„217/A. § A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI.  törvénnyel 
megállapított 4. számú mellékletet a  2020. költségvetési évre akként kell alkalmazni, hogy a  közszolgálati 
hozzájárulásnak a  2020. július 1.  napját követő időszakra vonatkozó különbözetét 2020. október 31-ig kell 
megfizetni az Alap pénzforgalmi számlájára.”

52. §  A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 218/C. §-a a következő (3) és 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 39. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatást első alkalommal 2022. szeptember 19. napjáig kell megtenni.
(4) A 39. § (2) és (2a) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítésének elérése folyamatosan és fokozatosan 
terheli a kötelezetteket. E kötelezettségeket teljes körűen legkésőbb 2022. szeptember 19. napjától kell teljesíteni.”

53. §  A médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi CLXXXV.  törvény 4. számú mellékletében 
a  „mértékével.” szövegrész helyébe a  „mértékével. Az  indexálás során figyelembe kell venni a  technológiai 
fejlődésből adódó műszaki szinten tartás költségeit. Erre tekintettel a  közszolgálati hozzájárulás 2020.  évben 
94  540  800  000  forint, mely összeget 2021.  évtől kezdődően minden évben indexálni kell legalább a  tárgyévet 
megelőző évi magyarországi fogyasztói árindex mértékével. Az  Alap 136.  § (3)  bekezdéséből a  közszolgálati 
feladatainak ellátására nyújtott finanszírozása nem haladhatja meg a  közszolgálati feladatok nettó költségeit. 
Az  Alap közszolgálati feladatainak ellátásához szükséges források összegének meghatározása során figyelembe 
kell venni valamennyi bevételt, ide értve a  közszolgálati és kereskedelmi tevékenységből származó bevételeket 
egyaránt. E követelmény teljesüléséről, a közszolgálati tartalék mértékéről, pénzügyi ellenőrzés módjáról a tárgyévre 
vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló törvénynek kifejezett rendelkezést kell tartalmaznia.” szöveg lép.

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

54. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény
1. 5. § (4) bekezdés h) pontjában a „minisztérium kormánytisztviselője” szövegrész helyébe a „minisztériumban 

kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll” szöveg,
2. 12.  § (3)  bekezdésében a  „minisztérium kormánytisztviselőire” szövegrész helyébe a  „minisztériumban 

kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi jogviszonyban vagy munkaviszonyban állókra” szöveg,
3. 40.  § (7)  bekezdésében a  „szervezetnél jogviszonyban álló kormánytisztviselő, honvédelmi alkalmazott, 

közalkalmazott vagy a  munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállaló” szövegrész helyébe 
a „szervezetnél kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi, honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti 
jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személy” szöveg,

4. 45.  § (1)  bekezdésében a „3.  § (3)  bekezdés c)  pontja, és (7)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „3.  § 
(3) bekezdés c) pontja, (5) bekezdés c) pontja, és (7) bekezdése szerinti” szöveg, és

5. 45. § (1a) bekezdésében a „3. § (3) bekezdés c) pontja, és (7) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „3. § 
(3) bekezdés c) pontja, (5) bekezdés c) pontja, és (7) bekezdése szerinti szöveg

lép.
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55. §  Hatályát veszti a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
1. 40/A. §-ában a „ , kormányzati ügykezelővel” szövegrész, és
2. 81. § (2) bekezdés f ) pontjában a „kormányzati ügykezelőknek,” és az „és kormányzati ügykezelők” szövegrész.

23. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

56. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény 70. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A jubileumi jutalom)
„e) negyvenöt év ügyészségi szolgálati viszony esetén hathavi”
(illetménynek megfelelő összeg.)

57. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„119. § Az alügyészre és az ügyészségi fogalmazóra a 69. § és a 72–76. § rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni 
kell. A  70.  §-t azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  jubileumi jutalomra jogosító idő számításának kezdő 
időpontját a kinevezési okiratban fel kell tüntetni. A 73. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az alügyész és 
az ügyészségi fogalmazó részére cafetéria juttatás is biztosítható.”

58. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény 150. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tisztviselő, az  írnok és a  fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonyára e  törvénynek az  ügyészek ügyészségi 
szolgálati viszonyára vonatkozó rendelkezései közül megfelelően alkalmazni kell a következő rendelkezéseket is)
„g) a  69.  §-t, a  72–76.  §-t, továbbá a  70.  §-t azzal az  eltéréssel, hogy a  tisztviselő, az  írnok és a  fizikai alkalmazott 
kinevezési okiratának tartalmaznia kell a jubileumi jutalomra jogosító idő számításának kezdő időpontját, a 73. §-t 
azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy tisztviselő, az  írnok és a  fizikai alkalmazott részére cafetéria juttatás is 
biztosítható,”

59. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény
1. 70. § (1) bekezdésében az „illetve negyven” szövegrész helyébe a „negyven, illetve negyvenöt” szöveg, és
2. 70. § (2) bekezdés d) pontjában az „öthavi” szövegrész helyébe az „öthavi,” szöveg
lép.

24. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

60. §  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi CLXVII. törvény 1. § a) pont aa)–ac) alpontjában az „e)–g) pontja” szövegrész helyébe a „d)–f ) pontja” szöveg 
lép.

25. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

61. §  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 146/C.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„146/C. § A 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a tiszteletdíj összegéhez az állam a központi 
költségvetésből – a  települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével  – 
a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben a  helyi önkormányzatok 
számára támogatást biztosít.”
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26. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

62. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  központi kezelésű előirányzat, a  fejezeti kezelésű előirányzat – ideértve a  XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezet gazdaságvédelmet szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatait is –, az  elkülönített állami pénzalapok és 
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzata esetében jogszabály a fejezetet irányító szerv (1) bekezdésben 
meghatározott feladatai – a  tervezés, az  előirányzatok módosítása, átcsoportosítása és az  éves költségvetési 
beszámoló jóváhagyása kivételével – részbeni vagy teljes körű ellátására kezelő szervet jelölhet ki. Ha e  törvény 
központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat vagy elkülönített állami pénzalapok előirányzata kezelő 
szervéről rendelkezik, azon – kezelő szerv kijelölése hiányában – a fejezetet irányító szervet kell érteni.”

63. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fejezetek címekre, alcímekre, jogcímcsoportokra, jogcímekre tagozódhatnak. A központi költségvetésről szóló 
törvényben szereplő címek címrendet képeznek.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó 
fejezet a  szabályozási szempontból összetartozó költségvetési bevételi előirányzatokat és költségvetési kiadási 
előirányzatokat cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím szerinti bontásban tartalmazza. A működési bevételek és kiadások 
alcímként jelennek meg, ezen belül jogcímcsoportot alkotnak a központi hivatali szervek.”

64. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi költségvetésről szóló törvény az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési 
szervek működési kiadásait a  személyi juttatások és az  egyéb működési kiadások előirányzat szerinti bontásban, 
a felhalmozási kiadásait és a bevételi előirányzataikat összesítve tartalmazza.”

65. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Állami vagyonelemek – így különösen gazdasági társaságok, befektetési alapok és kockázati tőkealapok  – 
felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt, továbbá a  Vtv. 3.  § (5)  bekezdése szerinti megállapodás 
alapján tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, vagy személy (a  továbbiakban: kijelölt tulajdonosi 
joggyakorló) által, e  minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat (a  továbbiakban: tulajdonosi 
ügylet) központi kezelésű kiadási előirányzaton kell megtervezni és elszámolni. A  fejezet irányítói hatáskörrel 
rendelkező tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi ügyleteit az  általa irányított fejezetben kell elhelyezni. 
A költségvetési szerv tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi ügyleteit e szerv költségvetését tartalmazó fejezetben kell 
megjeleníteni. A  további szervek, személyek tulajdonosi ügyleteinek elhelyezését ezek tevékenységének szakmai 
kapcsolódása határozza meg, a  gazdasági társaságként működő szerv tulajdonosi ügyletei a  felette tulajdonosi 
jogokat gyakorló szerv költségvetési fejezetében jelennek meg elkülönítve.”

66. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A.  § (1) A  14.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve 
mint kedvezményezett számára biztosított, a  fejezet költségvetési bevételi előirányzatai javára elszámolandó 
európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások összegével a fejezet költségvetési kiadási előirányzatait 
a fejezetet irányító szerv módosíthatja.
(2) A  14.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti fejezetbe sorolt, az  állam Polgári Törvénykönyv szerinti örökléséből 
adódóan a  fejezet költségvetési bevételi előirányzata javára elszámolandó, a  tervezettet meghaladó bevétel 
összegével a fejezet költségvetési kiadási előirányzatát a fejezetet irányító szerv módosíthatja.
(3) A  14.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti fejezetbe sorolt, ingatlanok fejlesztését, vásárlását szolgáló kiadási 
előirányzatokat – a  központi költségvetésből finanszírozott határozott idejű programok, projektek megvalósítása 
érdekében – a fejezetet irányító szerv javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter módosíthatja.
(4) A fejezetet irányító szerv a törvényben meghatározott kibocsátási egységek értékesítéséből származó, a központi 
költségvetésről szóló törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevételeknek a  központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékével megnövelheti a  bevétel felhasználására szolgáló 
kiadási előirányzatot.
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(5) A  központi költségvetési szervnek nem minősülő, vonalas közlekedési infrastruktúrát működtető, vagy 
központosított infokommunikációs közszolgáltatást nyújtó, vagy törvényben meghatározott építtetői feladatokat 
ellátó vagyonkezelő az állami tulajdonú
a) feladatellátásához nem szükséges – a  Vtv. 33.  § (2)  bekezdése alapján az  éves költségvetési törvényben 
meghatározott értékhatárt meg nem haladó egyedi, könyv szerinti bruttó értékű – immateriális jószágok, tárgyi 
eszközök, készletek,
b) a hulladéknak nem minősülő vissznyereményi anyagok,
c) a bányászatról szóló törvény szerint ásványi nyersanyagnak minősülő anyagok
az állam nevében, a  tulajdonosi joggyakorlóval kötött megbízási szerződés vagy törvény alapján történő 
értékesítéséből származó bevétel kizárólag az  államot illeti meg, amelyet a  14.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti 
fejezetben kell elszámolni. Az  értékesítési bevétel a  vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő állami vagyon értéke 
megőrzésének vagy gyarapításának céljára használható fel olyan módon, hogy az államháztartásért felelős miniszter 
a  költségvetési évben elszámolt bevétel mértékéig új kiadási előirányzat létrehozatalát vagy meglévő kiadási 
előirányzat növelését engedélyezheti abban a költségvetési fejezetben, amely e cél finanszírozására szolgál.
(6) Az (5) bekezdés szerinti értékesítési eljárás során felmerült, igazolt költségeket az MNV Zrt. a 14. § (4) bekezdés 
b)  pontja szerinti fejezet terhére megtéríti. A  megtérítési kötelezettség összegével a  fejezet költségvetési kiadási 
előirányzatát a fejezetet irányító szerv módosíthatja.
(7) Ha a  45.  § (7)  bekezdése szerinti befektetési alap vagy kockázati tőkealap létrehozatalának vagy azokban 
végrehajtandó tőkeemelés költségvetési fedezetét a kincstár által vezetett fizetési számlák közötti átutalás biztosítja, 
a fejezetet irányító szerv az átutalás tulajdonosi bevételként elszámolandó összegével az alapok létrehozatala vagy 
tőkeemelése érdekében a fejezet kiadási előirányzatát módosíthatja vagy ennek érdekében új kiadási előirányzatot 
hozhat létre az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.”

67. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában a  fejezetet irányító szerv az  általa irányított 
fejezetbe sorolt)
„b) – a  Gazdaságvédelmi Alap fejezeti kezelésű előirányzatai kivételével – fejezeti kezelésű előirányzatok, és 
elkülönített állami pénzalapok kiadási előirányzatai terhére előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, ha
ba) azokon megtakarítás keletkezik,
bb) az előirányzat-átcsoportosítás a közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges,
bc) a  fejezeti általános tartalék fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítása előre nem valószínűsíthető és nem 
tervezhető költségvetési kiadás teljesítéséhez szükséges,
bd) az  az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv részére költségvetési támogatás 
biztosításával kapcsolatban szükséges, vagy
be) elkülönített állami pénzalap és fejezeti kezelésű előirányzat javára feladatátadással kapcsolatban szükséges.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (3)  bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás – a  közfeladatok változásával, költségvetési szervek 
alapításával, átalakításával vagy megszüntetésével, valamint a költségvetési szervek részére biztosított, a Kormány 
rendeletében meghatározott mérték szerinti költségvetési támogatásokkal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosítás 
kivételével – nem irányulhat a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai növelésére.
(4b) Az  államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulására van szükség a  Kormány irányítása alá tartozó 
fejezeten belüli, (3)  bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosításhoz, ha az  a  központi költségvetés előirányzat-
módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatai terhére történik.”

 (3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti, a Kormány irányítása alá tartozó fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosítás, és a  fejezetek közötti, (3) bekezdés a) pontja, valamint a  (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja 
szerinti előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett történik.”

68. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány a  központi költségvetés költségvetési egyenlegének, vagy a  Gst. 4.  § (1)  bekezdése alapján 
a  központi költségvetésről szóló törvényben megállapított értékeknek a  tervezettől eltérő, kedvezőtlen 
alakulása esetén, vagy az  év közben meghozott kormányzati döntésekből származó feladatok megvalósítása és 
a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás fenntartása érdekében a központi költségvetés költségvetési kiadási 
előirányzatait – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti azon költségvetési kiadási 
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előirányzatok kivételével, amelyek évközi módosításának, átcsoportosításának jogát az  Országgyűlés magának 
tartotta fenn.”

 (2) Az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 40.  § (4) és (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(4) Az  Alaptörvény 53.  cikke szerinti veszélyhelyzet esetén a  Kormány e  törvény rendelkezéseitől eltérő átmeneti 
intézkedéseket hozhat, amelyről az  Országgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia. E  jogkörében a  Kormány 
az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl a  központi költségvetésről szóló törvényben nem szereplő költségvetési 
kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettséget írhat elő.
(5) Az  Alaptörvény 53.  cikke szerinti veszélyhelyzet esetén, a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester, 
a polgármester e törvény rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a (4) bekezdés szerint 
átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a  képviselő-testület, a  megyei közgyűlés soron következő ülésén be 
kell számolnia.”

69. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állam nevében hitelt, kölcsönt – a kijelölt tulajdonosi joggyakorló, valamint az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti 
meghatalmazott esetén annak kezdeményezésére – az MNV Zrt. nyújthat. Ilyen kölcsön az állam többségi befolyása 
alatt álló gazdasági társaság részére nyújtható.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  állam tulajdonában álló gazdasági társaságnak az  állam nevében tőkeemelést, pótbefizetést és a  49/B.  § 
(2)  bekezdése szerinti tulajdonosi támogatást az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes 
jóváhagyásával lehet nyújtani. A  jóváhagyásról az  államháztartásért felelős miniszter és az  állami támogatások 
versenyszempontú ellenőrzéséért felelős szerv írásos véleményének ismeretében kell dönteni.”

 (3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  állam nevében kijelölt tulajdonosi joggyakorlói feladatot ellátó és az  állami magasépítési beruházások 
megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény alapján Beruházási Ügynökségként kijelölt gazdasági társaság 
a működéséhez biztosított központi költségvetési forrás felhasználásáról a tulajdonosi joggyakorlója felé elszámol, 
a fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált forrás visszafizetése mellett.”

70. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az  állam befektetési alap vagy kockázati tőkealap létrehozatala útján valósítja meg feladatát, az  alapok 
létrehozatala és azokban tőkeemelés az  állam nevében, tulajdonosi ügyletként hajtható végre. Az  állam nevében 
létrehozott befektetési alapból vagy kockázati tőkealapból származó bevétel az  állam tulajdonosi bevétele. 
Befektetési alapot vagy kockázati tőkealapot a Vtv. 17.  § (1)  bekezdés e)  pontjától eltérően a  befektetés céljának 
vagy jellegének szakmai kapcsolódása alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező költségvetési szerv is létrehozhat. 
Az így létrejött állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás tekintetében a Vtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

71. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. alcíme a következő 49/B. §-sal egészül ki:
„49/B.  § (1) A  központi költségvetés terhére támogatási jogviszony keretében finanszírozott, állami vagyon 
növekedését eredményező beruházást, felújítást gazdasági társaság a  saját nevében, az  állam javára végzi azzal, 
hogy a  megvalósult beruházás, felújítás az  állam tulajdonába kerül. E  támogatási jogviszonyra a  költségvetési 
támogatás szabályait kell alkalmazni.
(2) Állami tulajdonú gazdasági társaság tevékenységének és működésének támogatása ágazati támogatási 
jogviszony keretében az  általa ellátott feladat ágazati szakmai tartalmának és eredmény-követelményeinek 
meghatározásával finanszírozható. Ágazati szakmai tartalom előírásának hiányában állami tulajdonú gazdasági 
társaság számára támogatás a 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi ügyletként nyújtható.”

72. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. alcíme a következő 49/C. §-sal egészül ki:
„49/C. § Az államháztartás központi alrendszerén kívüli szervezet tulajdonába kerülő befektetési alap vagy kockázati 
tőkealap létrehozása, azokban végrehajtandó tőkeemelés érdekében fejezeti kezelésű előirányzat terhére is 
nyújtható támogatás.”
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73. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  támogatási szerződés módosítása a  fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósuló támogatott 
tevékenység eredeti céljának a  megváltoztatására irányulhat, ha az  eredeti és a  módosított cél a  támogató 
–  ideértve a  támogatást biztosító előirányzat felett fejezetet irányító szervi jogállással nem bíró kezelő szervet, 
a  fejezetet irányító szerv előzetes engedélyével – feladatkörébe tartozó szakmai, ágazati feladatok megvalósítását 
szolgálja.
(6) A  támogatási szerződésben rögzített támogatási cél módosításának részletszabályait a  Kormány rendeletben 
állapítja meg.”

74. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartásért felelős miniszter a  belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett 
nyilvántartás tartalmazza az érintett)
„g) felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevelének számát, a  kiállító intézmény nevét és a  kiállítás keltét vagy 
a szakirányú végzettség alóli felmentést igazoló dokumentum meglétére vonatkozó utalást,”

75. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  átalakítással érintett költségvetési szervnek a  törzskönyvi nyilvántartásból való törlése, vagy az  alapító 
okiratának módosítása, a  jogutód költségvetési szerv bejegyzése, vagy a  jogutód költségvetési szerv alapító 
okiratának módosítása esetén a  törzskönyvi nyilvántartás vezetésére irányuló eljárásban, a  (2)  bekezdésben 
meghatározott ügyintézési határidő megkezdésének  napja alatt azt a  napot kell érteni, amely  napon valamennyi, 
az eljárás lefolytatásához előírt kérelem – ha az átalakítással érintett költségvetési szervek valamelyike az Mötv. 85. § 
(3a) bekezdése szerinti kormányhivatali kijelöléssel érintett, a kormányhivatal vezetője által hozott kijelölő döntése – 
a kincstárhoz hiánytalanul, jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő tartalommal beérkezik.”

76. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő 69/A. alcímmel egészül ki:
„69/A. Törzsadat-nyilvántartás
106/G. § (1) A kincstárként kijelölt szerv a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásához, annak érdekében, 
hogy az  általa vezetett nyilvántartásokban szereplő adatok az  adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek 
és relevánsak legyenek és a  szükséges mértékre korlátozódjanak, továbbá az  adatok folyamatos, megfelelő 
minőségének biztosítása, naprakészen tartása, valamint az általa vezetett nyilvántartások informatikai rendszereinek 
az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálását biztosító együttműködése céljából azon ügyféladatok tekintetében, 
amelyek nem tartalmaznak részletes ügyviteli információkat, és ezáltal nem teszik lehetővé az  ügyfelek érdemi 
ügyviteli adatainak jogellenes összekapcsolását (a  továbbiakban: törzsadat), a  fenti célok eléréséhez szükséges 
adatkörben és mértékben egységes közhiteles nyilvántartásnak nem minősülő törzsadat-nyilvántartást vezet.
(2) A  törzsadat-nyilvántartás e  törvényi felhatalmazás alapján a  kincstári feladatokra kijelölt szerv adatkezelési 
körébe tartozó, az (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelő személyes adatokat tartalmazhat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti törzsadat-nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával a Kormány 
rendeletben kijelölt szervet vagy szervezetet bízhat meg, kivéve, ha e  korlátozás alól az  adatkezelő irányítására 
kijelölt miniszter előterjesztésére a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért 
felelős miniszter a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 
törvényben meghatározott egyedi felmentést ad.
(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából a kincstárként kijelölt szerv által vezetett nyilvántartások 
összekapcsolhatók, amelynek során biztosítani szükséges, hogy a  törzsadatnak nem minősülő adatok 
összekapcsolása kizárólag emberi beavatkozás nélküli, gépi úton valósuljon meg, és sem üzemszerű működés, sem 
rendkívüli esemény során ne jöhessen létre olyan összekapcsolt, ember számára értelmezhető adatokat tartalmazó 
nyilvántartás, amely a  kincstárként kijelölt szerv részére egyes feladatainak ellátáshoz meghatározott célokon 
túlmenően többlet hozzáférést biztosítana bárkinek az  érintettek egymástól elkülönülten kezelendő törzsadatnak 
nem minősülő adataihoz.
(5) A törzsadat-nyilvántartásban szereplő adatok kizárólag jogszabály szerinti feladatellátás céljából, jogszabályban 
meghatározott mértékben és időtartamban kezelhetőek.
(6) A  törzsadat-nyilvántartásban szereplő adathoz való hozzáférés kizárólag azon szerv, vagy személy részére 
biztosítható, amely az érintett adat megismerésére, kezelésére törvény alapján jogosult.
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(7) A  kincstár az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás útján történő adatkezelés jogszerűsége, valamint az  adatok 
kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelés ellenőrzése és biztosítása, továbbá ezen megfelelés igazolása 
érdekében egységes azonosítási, jogosultságkezelési és adatszolgáltatási nyilvántartást vezet.”

77. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Felhatalmazást kap a  Kormány arra, hogy rendeletben jelölje ki a  törzsadat-nyilvántartás működtetésében 
közreműködő szervet vagy szervezetet.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter arra, hogy)
„9. a törzsadat-nyilvántartás vezetésének részletes szabályait és a törzsadat-nyilvántartás műszaki követelményeit”
(rendeletben szabályozza.)

78. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  79.  § (2a)  bekezdése szerinti felmentéssel rendelkező kincstári körön kívüli számlatulajdonos, – kivéve, ha 
a  felmentés területszerzéssel, a  közigazgatási, hatósági és bírósági eljárásokkal, a  személyi jellegű ráfordításokkal, 
a  pénzügyi és ajánlati biztosítékokkal, a  bírósági és ügyvédi letétbe helyezéssel kapcsolatos feladatok, illetve 
a  magyar honosságú gazdasági társaságok nemzetközi piacra jutásának elősegítésével kapcsolatos feladatok 
külföldi bankszámlán keresztül történő finanszírozása eseteire vonatkozik – ha a  részére megítélt hazai forrásból 
nyújtott fejlesztési támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, a  támogatások kincstáron kívüli fizetési 
számlán kezelt, még fel nem használt összegét a  kincstárnál vezetett fizetési számlájára 2020. szeptember 30-ig 
átutalja. Ezt követően a kedvezményezett a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a kincstárnál 
vezetett fizetési számláról teljesítheti. A támogató ellenőrzi az átutalási kötelezettség teljesítését, annak felszólítás 
ellenére történő elmaradása esetén a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit alkalmazza. 
E rendelkezést a 2020. december 31. napjáig lezáruló projektek esetében nem kell alkalmazni.”

79. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő 111/A. §-sal egészül ki:
„111/A.  § A  befektetési alap vagy kockázati tőkealap létrehozására, azokban tőkeemelésre visszatérítendő 
költségvetési támogatást nyújtó szerv olyan tartalommal módosíthatja a  Magyarország 2021.  évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.  évi LXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Módtv1.) hatálybalépését 
megelőzően megkötött támogatási szerződést, amely lehetőséget ad számára, hogy a  támogatási jogviszonyból 
eredő követelését a  befektetési alap befektetési jegyeinek, vagy a  kockázati tőkealapban lévő kockázati 
tőkejegyeinek megszüntetéséből felszabaduló pénzeszköz értéke alapján határozza meg. Ha a pénzeszközök értéke 
kevesebb, mint a  követelés eredeti összege, akkor ez  a  veszteség jellegű különbözet elengedett követelésnek 
minősül.”

80. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő 111/B. §-sal egészül ki:
„111/B.  § E  törvénynek a  Módtv1.-el megállapított 15.  § (1) és (7)  bekezdését valamint 16.  § (1)  bekezdését első 
alkalommal a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló törvény szerkezete tekintetében kell 
alkalmazni.”

81. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 1. 1. § 14. pont g) alpontjában az „a szakképzési centrum részére” szövegrész helyébe az „a szakképzésről szóló 

törvény szerinti, nem nappali rendszerben folyó ingyenes képzés finanszírozása céljából az állami szakképző 
intézmény, vagy szakképzési centrum részére” szöveg,

 2. 6.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a  „részesedések értékesítésekor” szövegrész helyébe a  „részesedések, 
befektetési jegyek értékesítésekor” szöveg,

 3. 6.  § (6)  bekezdés a)  pontjában a  „részesedések megszerzéséhez” szövegrész helyébe a  „részesedések és 
befektetési jegyek megszerzéséhez” szöveg,

 4. 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „értékpapírok vásárlásából” szövegrész helyébe az „értékpapírok 
– kivéve a befektetési jegyek – vásárlásából” szöveg,

 5. 11/F. § (1) bekezdésében az „a feladat” szövegrész helyébe az „A feladat” szöveg,
 6. 14. § (4) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő” szövegrész helyébe az „az állami vagyon 

felügyeletéért felelős miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő” szöveg,
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 7. 28.  § (1)  bekezdésében az „uniós fejlesztések fejezetébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok” szövegrész 
helyébe az „uniós fejlesztések fejezetébe sorolt központi kezelésű és fejezeti kezelésű előirányzatok” szöveg,

 8. 36.  § (4a)  bekezdésében a  „fejezeti kezelésű előirányzatok” szövegrész helyébe a  „fejezeti kezelésű 
előirányzatok, központi kezelésű uniós előirányzatok” szöveg,

 9. 48/B.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „helyettes államtitkár” szövegrész helyébe a  „helyettes államtitkár, 
kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos” szöveg,

10. 48/B. § (1) bekezdés e) pontjában az „és a polgárőr szervezet” szövegrész helyébe az „ , a polgárőr szervezet és 
az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az állam 
csatlakozott” szöveg,

11. 60/A.  § (2)  bekezdésében az  „engedélyezett részletfizetés” szövegrész helyébe az  „engedélyezett és 
az előírtaknak megfelelő ütemben teljesített részletfizetés” szöveg,

12. 60/A. § (3) bekezdésében a „kamat kivételével” szövegrész helyébe a „kamat és az 53/A. § (2) bekezdés szerinti 
ügyleti kamat kivételével” valamint a „nincs helye.” szövegrész helyébe a „nincs helye. A részletfizetési kérelem 
elbírálására vonatkozó eljárás során szünetelésnek nincs helye.” szöveg,

13. 77. § (2) bekezdésében a „bekezdése” szövegrész helyébe a „bekezdése és 79. § (4a) bekezdése” szöveg,
14. 90. § (5) bekezdés a) pontjában a „21. § (6) bekezdésében és 33. § (1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe 

a „33. § (1) és (2) bekezdésében” szöveg,
15. 90. § (5) bekezdés c) pontjában a „június 30-áig” szövegrész helyébe a „december 31-éig” szöveg,
16. 109.  § (1)  bekezdés 15.  pont a)  alpontjában a  „visszakövetelésének” szövegrész helyébe 

a „visszakövetelésének, a támogatási szerződés módosításának” szöveg,
17. 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában a „fejezeti” szövegrész helyébe a „fejezeti és központi” szöveg,
18. 109.  § (1)  bekezdés 31.  pontjában a „megyei jogú város önkormányzat kedvezményezettnek” szövegrész 

helyébe a „megyei önkormányzat és a megyei jogú város önkormányzat kedvezményezettnek” szöveg,
19. 109. § (3) bekezdés 7. pontjában a „rendjét, és” szövegrész helyébe a „rendjét,” szöveg, és
20. 109. § (3) bekezdés 8. pontjában a „mértékét” szövegrész helyébe a „mértékét, és” szöveg
lép.

82. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1. 31. § (2a)–(2c) bekezdése,
2. 32. § d) pontja, és
3. 86. § (6) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1. 11/F. § (1) bekezdésében az „az állami tisztviselőkről szóló törvény,” szövegrész, és
2. 36. § (2) bekezdésében az „ , megjelölve a forrásbiztosítás végső határidejét” szövegrész.

27. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

83. §  Hatályát veszti a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi CXXXIV. törvény 24/B. § (1) bekezdése.

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

84. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény 7.  §-a a  következő 
(1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként.
(1b) Az  állami adó- és vámhatóság a  kisadózó vállalkozás által tett, a  magánszemély kisadózóként történő 
bejelentését visszautasítja, ha a magánszemély a nyilvántartásában kisadózóként már szerepel.”
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85. § (1) A  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény 8.  §-a a  következő 
(6a)–(6e) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha az  Art. szerinti kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási 
viszonyban áll, e juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót állapít meg, 
vall be és fizet meg. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét.
(6b) Ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől (a továbbiakban: külföldi 
kifizető) szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel után az annak megszerzése hónapját 
követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót fizet.
(6c) Ha az  Art. szerinti kifizető a  tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az  év elejétől összesítve 3 millió 
forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a  3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos 
mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,
a) amely után a kifizető a (6a) bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni,
b) amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató 
kisadózó vállalkozásnak,
c) amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, 
vagy
d) amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó 
vállalkozásnak.
A kifizető az  adót elsőként annak a  hónapnak a  12.  napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet 
megelőzően az  említett juttatási értékhatárt átlépte, majd a  tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 
12.  napjáig, amelyben a  kisadózó vállalkozás részére bevételt juttat. A  bevallásban a  kifizető feltünteti a  kisadózó 
vállalkozás adószámát, nevét és címét.
(6d) Ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió forintot 
meghaladó összegű bevételt szerez, a  3 millió forintot meghaladó összegű bevétel után a  kisadózó vállalkozás 
40 százalékos mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt a bevételt, 
amely után a  kisadózó vállalkozás a  (6b)  bekezdés alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni. A  kisadózó 
vállalkozás az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig fizeti meg, amelyet megelőzően a külföldi kifizetőtől 
származó bevétel az említett összeghatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, 
amelyben a külföldi kifizetőtől bevételt szerzett.
(6e) A  (6a)–(6d)  bekezdés szerinti adó alapjába tartozó értéket a  (6)  bekezdés szerinti értékhatár számításánál 
figyelmen kívül kell hagyni.”

 (2) A  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény 8.  § (8)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  (6), (6b) és (6d)  bekezdésben meghatározott százalékos mértékű adó megfizetése nem mentesít  
az (1)–(4a) bekezdés szerinti tételes adó megfizetése alól.”

 (3) A  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény 8.  § (9)  bekezdése 
a következő f ) ponttal egészül ki:
[Nem kell megfizetni a kisadózó után az (1), a (2), valamint a (4a) bekezdés szerinti adót azon hónapokra vonatkozóan, 
amelyek egészében a kisadózó]
„f ) az  ügyvédi iroda tagjaként folytatott ügyvédi tevékenységét az  ügyvédi tevékenységről szóló törvény 
rendelkezései szerint szüneteltette”
(kivéve ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.)

 (4) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (11) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A kisadózó vállalkozás – ide nem értve a (9) bekezdés d) pont szerinti esetet – a tárgyhónapot követő hónap 
12.  napjáig köteles bejelenteni az  állami adó- és vámhatósághoz azt, ha a  tárgyhónapra vonatkozóan a  (9)  és 
(10)  bekezdés szerint a  kisadózó után nem keletkezik tételesadó-fizetési kötelezettsége. A  kisadózó egyéni 
vállalkozónak a  (9)  bekezdés d)  pont szerinti esetben nem kell bejelentést tennie, azzal, hogy a  kötelezettség 
módosítását a rendelkezésre álló adatok alapján az állami adó- és vámhatóság hivatalból végzi el. A kisadózó egyéni 
vállalkozónak ugyanakkor be kell jelentenie a  tárgyhónapot követő hónap 12.  napjáig, ha a  szünetelés ideje alatt 
a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.”
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86. § (1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 11. §-a a következő 
(3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  kisadózó vállalkozás a  8.  § (6b) és (6d)  bekezdés szerinti adót köteles fizetni, az  adóévet követő év 
február 25-ig az  állami adó- és vámhatóság által rendszeresített, papíralapon vagy elektronikus úton benyújtott 
nyomtatványon havonkénti és kifizetőnkénti bontásban bevallást tesz az  adóévben az  adó alapjába tartozó 
bevételről, a bevételt juttató személy nevéről és címéről.
(3b) Ha az  adóalanyiság év közben szűnik meg, a  (3a)  bekezdés szerinti bevallást a  megszűnést követő 30  napon 
belül kell megtenni.”

 (2) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 11. § (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kisadózó vállalkozás az  (1)–(3)  bekezdés szerinti nyilatkozatban vagy bevallásban adatot szolgáltat bármely 
más személy (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt) nevéről, és címéről, és a naptári 
évben megszerzett, a  kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az  meghaladja az  1 millió forintot. 
Az  adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a  kisadózó vállalkozás olyan bevételét, amelyről 
a kisadózó vállalkozás nem számlát vagy költségelszámolásra alkalmas bizonylatot állított ki.”

 (3) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 11. §-a a következő 
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  kisadózó vállalkozás az  (1)–(3)  bekezdés szerinti nyilatkozatban vagy bevallásban adatot szolgáltat a  8.  § 
(6a) bekezdés szerinti kifizető nevéről és címéről, a naptári évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének 
minősülő összegről.”

87. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény 9. alcím címe és 
13. §-a helyébe a következő alcím cím és rendelkezés lép:
„9. Adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség
13. § (1) Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózó 
vállalkozások tételes adójának alanyát) a  tárgyévet követő év március 31-ig adatot szolgáltat az  állami adó- és 
vámhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról és a kisadózó vállalkozás részére a naptári 
évben juttatott, a  kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az  meghaladja az  1 millió forintot. 
Az  adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a  kisadózó vállalkozás olyan bevételét, amelyről 
a kisadózó vállalkozás nem számlát vagy költségelszámolásra alkalmas bizonylatot állított ki.
(2) A  kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózó a  szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a  kifizetőt 
arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az  adózó a  változást megelőzően – a  változás kezdő időpontjának 
megjelölésével – tájékoztatja a  vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a  kisadózó vállalkozás jogállása 
megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.
(3) A  8.  § (6a) és (6c)  bekezdésében említett kifizető a  tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatja a  kisadózó 
vállalkozást a 40 százalékos mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről.”

88. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény a  következő 
32/E. §-sal egészül ki:
„32/E. § (1) Ha a magánszemély több jogviszonya alapján bejelentett kisadózó, a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.  évi LXXVI.  törvénnyel megállapított 7.  § (1a)  bekezdés szerinti 
feltételnek 2021. január 1-jétől köteles megfelelni. Amennyiben az említett feltétel 2021. január 1-jén nem teljesül, 
az  állami adó- és vámhatóság 2021. január 1-jével – a  kisadózó és az  érintett kisadózó vállalkozások részére 
a határozat megküldése mellett – az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszony tekintetében törli 
a magánszemélyt a bejelentett kisadózók köréből.
(2) A  2020. december 31-éig kifizetővel létesített és 2021-ben még fennálló szerződéses jogviszony esetében 
a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.  évi LXXVI.  törvénnyel 
megállapított 13. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatást az adózó 2021. január 15-éig teljesíti.
(3) A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi 
LVIII. törvény 34. § (7) bekezdése szerinti mentesség e törvény 8. § (6) bekezdése szerinti értékhatárt nem csökkenti.”
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29. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

89. § (1) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„20. kézbesítés: azon tevékenység, amely során a  postai küldemény a  postai szolgáltató hálózatából, illetve 
személyes felügyelet alól az  átvételre jogosult személy részére történő átadással vagy levélszekrénybe, továbbá 
egyéb, a küldemény kézbesítésére alkalmas eszközbe történő elhelyezéssel kikerül;”

 (2) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. §-a a következő 24a. és 24b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„24a. logisztikai szolgáltatás: a  postai küldemény továbbítási folyamatának egészét vagy egy részét magában 
foglaló azon tevékenység, amely során megtervezik, megvalósítják, ellenőrzik a postai küldemények és kapcsolódó 
információk hatékony és eredményes tárolását és a feladótól a címzettig való eljuttatását;
24b. nem postai funkció: postai szolgáltatásnak nem minősülő tevékenységek, így különösen a  postaszolgálat-
irányítási, a  feladást megelőző és azt követő, valamint a  kézbesítést megelőző és azt követő küldeményrendezési 
szolgáltatások, ezen belül:
a) a postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó, nem postai szolgáltató által végzett adatrögzítés;
b) a postai küldemény felvételét követő tárolási, raktározási, megőrzési tevékenység;
c) a postai szolgáltató általi sikertelen kézbesítést követő tárolási, raktározási, megőrzési tevékenység;
d) a postai szolgáltató által kijelölt, a felhasználók számára elérhető helyiségben vagy helyen megőrzésre elhelyezett 
postai küldemény kiadása, valamint ahhoz kapcsolódó adatellenőrzési tevékenység.”

90. §  A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 4. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem postai szolgáltatás)
„g) a szállítás, a logisztikai szolgáltatás és a nem postai funkciónak minősülő tevékenység ellátása, amennyiben azt 
a gazdálkodó szervezet nem postai szolgáltatás keretében látja el.”

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

91. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 31.  § (3)  bekezdésében a „11.  § (1)  bekezdése” szövegrész 
helyébe a „11/A. §-a” szöveg lép.

31. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

92. §  Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012.  évi CCXVII.  törvény 26.  §-ában az „a Zöldgazdaság Finanszírozási 
Rendszer” szövegrész helyébe az „az Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer” szöveg lép.

32. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

93. §  Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 
2013. évi XXXVII. törvény 45/J. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45/J.  § (1) Az  adótervezésben közreműködő és az  érintett adózó 2021. február 28-ig a  43/Y.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott és rendelkezésre álló adattartalommal adatot szolgáltat az  állami adó- és vámhatóságnak 
az  adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukcióról, amely végrehajtásának első 
lépésére 2018. június 25-e és 2020. június 30-a között került sor.
(2) Az  adótervezésben közreműködő 43/U.  § (3)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége 
esetén, ha az  adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció 2020. július 1-je és 
2020. december 31-e közötti időszakban
a) válik végrehajtás céljából elérhetővé,
b) készül el végrehajtásra, vagy
c) a végrehajtásának első lépésére ebben az időszakban kerül sor
a 30 napos teljesítési határidő számítása 2021. január 1-jétől kezdődik.
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(3) Az  adótervezésben közreműködő 43/U.  § (4)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége 
esetén, ha a közvetlenül vagy más személyen keresztül nyújtott támogatás, segítségnyújtás vagy tanácsadás napja 
2020.  július 1-je és 2020. december 31-e közötti időszakra esik, a  30  napos teljesítési határidő számítása 
2021. január 1-jétől kezdődik.
(4) Az  adótervezésben közreműködő a  piacképes konstrukciókra vonatkozó 43/U.  § (5)  bekezdésében 
meghatározott bejelentési kötelezettségét először 2021. április 30-ig teljesíti.
(5) Az adótervezésben közreműködő és az érintett adózó 43/W. § (3) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettsége esetén, ha az  értesítés kézhezvételére 2020. július 1-je és 2020. december 31-e között kerül sor, 
a 30 napos teljesítési határidő számítása 2021. január 1-jétől kezdődik.
(6) Az  érintett adózó 43/W.  § (4)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége esetén, 
ha az  adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció 2020. július 1-je és 
2020. december 31-e közötti időszakban
a) válik végrehajtás céljából elérhetővé,
b) készül el végrehajtásra, vagy
c) a végrehajtásának első lépésére ebben az időszakban kerül sor
a 30 napos teljesítési határidő számítása 2021. január 1-jétől kezdődik.
(7) Az (1)–(6) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes, 
hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén az  állami adó- és vámhatóság a  43/Z.  §-ban foglaltaknak 
megfelelően jár el azzal, hogy a mulasztási bírság kiszabása az adózói kimentő igazolás megalapozottsága esetén 
mellőzhető.
(8) Az állami adó- és vámhatóság a 43/Y. § (1) bekezdésében meghatározott adattovábbítási kötelezettségét először 
2021. április 30-ig teljesíti.
(9) Az  állami adó- és vámhatóság a  43/Y.  § (4)  bekezdésében meghatározott kötelezettségét a  központi adattár 
működésének megkezdéséig a CCN-hálózaton keresztül elektronikus úton teljesíti.”

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

94. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény 48. §-ában a „11. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „11/A. §-a” szöveg lép.

34. A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes 
állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló  
2015. évi LXXV. törvény módosítása

95. §  A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú 
vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015.  évi LXXV.  törvény 4.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  tatai Kuny Domokos Múzeum vagyonkezelésében lévő antik gipsz szobormásolat-gyűjtemény 
a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.  évi LXXVI.  törvény 
hatálybalépésének  napján, a  törvény erejénél fogva, ingyenesen a  Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésébe 
kerül a  korábbi vagyonkezelő vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével. A  vagyonkezelői jog tekintetében 
vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.”

96. §  A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú 
vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény 8. §-ában az „a 4. § (1) és 
(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 4. § (1)–(2) bekezdése” szöveg lép.
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35. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

97. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
1. 31. § (3) bekezdésében a „kommunikációs és a rendezvényszervezési” szövegrész helyébe a „kommunikációs, 

szervezetfejlesztési és rendezvényszervezés” szöveg,
2. 198.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában a  „kommunikációs és a  rendezvényszervezési” szövegrészek helyébe 

a „kommunikációs, szervezetfejlesztési és rendezvényszervezés” szöveg, és
3. 198.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában a  „kommunikációs és rendezvényszervezési” szövegrész helyébe 

a „kommunikációs, szervezetfejlesztési és rendezvényszervezés” szöveg
lép.

36. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

98. §  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.  évi CLVI.  törvény II/A. FEJEZETE a  következő 
6/B. alcímmel egészül ki:
„6/B. A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezésével kapcsolatos adatszolgáltatás
9/H.  § (1) A  szálláshely-szolgáltató – az  érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme 
érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából – a  bejelentkezéskor 
a  szálláshelykezelő szoftver útján a  Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen 
rögzíti
a) a  szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és 
idejét, nemét, állampolgárságát valamint anyja születési családi és utónevét,
b) a  szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának 
azonosító adatait, harmadik országbeli állampolgár esetében a  vízum vagy tartózkodási engedély számát, 
a beutazás időpontját és helyét, valamint
c) a  szálláshely-szolgáltatás címét, a  szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező 
időpontját.
(2) A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti okmányt a szálláshely-szolgáltatónak 
az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-
szolgáltatást megtagadja. Nem kell rögzíteni azt az adatot, amelyet az (1) bekezdés b) pontja szerinti okmány nem 
tartalmaz.
(3) A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 
adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig az (1) bekezdésben meghatározott célból kezeli.
(4) A  tárhelyszolgáltató tevékenysége – a  szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozójaként – kizárólag az  adat 
tárhelyen a Kormány rendeletében kijelölt titkosítási eljárást biztosító által titkosított formában történő tárolására 
és az  adathoz – a  szálláshely-szolgáltató és a  szálláshely-szolgáltató útján törvényben arra feljogosított személy 
vagy szerv számára – történő hozzáférés biztosítására terjed ki. A tárhelyszolgáltató a tárhelyen tárolt adatot nem 
ismerheti meg.
(5) A  rendőrség a  bűnüldözés, a  bűnmegelőzés, valamint a  közrend, a  közbiztonság, az  államhatár rendjének, 
az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési eljárás lefolytatása érdekében
a) a tárhelyszolgáltatónál tárolt adatokban informatikai eszköz útján keresést végezhet és a keresés eredményeként 
azt az  információt ismerheti meg, hogy az  általa megadott keresési feltételek szerinti személy mely szálláshely-
szolgáltatónál szerepel igénybe vevőként, továbbá
b) – az adatkérés céljának megjelölésével – a szálláshely-szolgáltató által kezelt adat továbbítását kérheti, amelyet 
a szálláshely-szolgáltató térítésmentesen teljesít.
9/I.  § (1) A  turisztikai szolgáltató a  Kormány rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő olyan 
szálláshelykezelő szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy
a) a 9/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére és
b) a 9/H. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat a tárhelyre
továbbítsa.
(2) A  Magyar Turisztikai Ügynökség  Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti szoftvert térítésmentesen biztosítja az  olyan 
szálláshely-szolgáltatónak, aki legfeljebb nyolc szobát tizenhat férőhellyel hasznosít szálláshelyként. Az e bekezdés 
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szerinti szálláshely-szolgáltató az e törvényben meghatározott adatnyilvántartási és adattovábbítási kötelezettsége 
teljesítéséhez köteles az Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által ingyenesen biztosított szoftvert használni.
(3) A  szálláshely-szolgáltató a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
szerinti vendégkönyv és a  helyi önkormányzat idegenforgalmi adót meghatározó rendelete szerinti nyilvántartás 
elektronikus vezetését a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával is teljesítheti.”

99. §  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI.  törvény 10. §-a a következő h) ponttal 
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a)
„h) 9/H. § (4) bekezdésben meghatározott tárhelyszolgáltatót, továbbá a tárhelyszolgáltatóhoz történő csatlakozás 
és adatfeldolgozás, valamint a tárhely üzemeltetésének és titkosításának részletes szabályait”
(rendeletben határozza meg.)

100. §  Hatályát veszti a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § i) pontja.

37. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

101. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-a a következő 48a. ponttal egészül ki:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az  adóról és az  adóigazgatási eljárásról szóló jogszabályok 
alkalmazásában)
„48a. termékegység: egy feladótól egy címzett részére, egy gépjárművel, a  gépjármű adott útvonalon történő 
egyszeri mozgása során fuvarozott termék,”

102. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § [Felosztási rendelkezéssel nem rendezett befizetések elszámolása]
Az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással vagy köztartozással rendelkező adózó esetében az  elektronikus 
fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer elszámolási számlájára átutalással teljesített, felosztási 
rendelkezéssel nem rendezett befizetéseket az adóhatóság először a természetes személy jövedelemadó előlegére, 
a  levont jövedelemadóra, vagy a  kifizető által a  természetes személytől levont járulékokra az  esedékesség 
sorrendjében, azonos esedékesség esetén a  tartozások arányában számolja el. Az  ezt követően fennmaradó 
összeget először a  2020. július 1.  napja utáni időszakra vonatkozóan keletkezett egészségügyi szolgáltatási 
járulék kötelezettségre, ezt követően az  egyéb, az  állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozásokra 
kell elszámolni azok esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség esetén a  tartozások arányában. Az  ezt 
követően fennmaradó összeget a  köztartozás jogosultjainak kell átutalni a  köztartozás erejéig, a  tartozások 
arányában. Az ezt követően fennmaradó összegre a túlfizetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

103. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  állami adó- és vámhatóság az  általa felülvizsgált, az  adózót megillető költségvetési támogatást 
(visszaigénylést, visszatérítést) az általa nyilvántartott 2020. július 1. napja utáni időszakra vonatkozóan keletkezett 
egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettség, egyéb adó- és vámtartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, 
az  általános közigazgatási rendtartás alapján behajtandó köztartozás, az  adóhatóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló 2017.  évi CLIII.  törvény 29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti megkeresésen 
alapuló pénzkövetelés és az  önkormányzati adóhatóság megkeresésében közölt – önkormányzati adóhatóságot 
megillető – tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel ennek erejéig a tartozás megfizetettnek minősül.”

 (2) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 76. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az  igényelt költségvetési támogatás (visszaigénylés, visszatérítés) összege az  adózót terhelő tartozások 
mindegyikére nem nyújt fedezetet, azt az adóhatóság először a nála nyilvántartott tartozás kiegyenlítésére számolja 
el, elsőként a  2020. július 1.  napja utáni időszakra vonatkozóan keletkezett egészségügyi szolgáltatási járulék 
kötelezettségre, ezt követően az  esedékesség sorrendjében, azonos esedékességű adóknál a  tartozás arányában. 
Az ezt követően fennmaradó összeget a követelések arányában kell átutalni a köztartozás jogosultjainak.”



4774	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	168.	szám	

104. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„113. § [Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez kapcsolódó kötelezettségek]
(1) Gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e  törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben 
a Kereskedelmi Vámtarifa besorolási rendje szerint meghatározott termékekkel végzett, az e törvény végrehajtására 
kiadott miniszteri rendelet szerinti termékértékesítést, termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást kizárólag 
érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat.
(2) Ha az  adózó az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységet végzi, e  törvény végrehajtására kiadott miniszteri 
rendeletben meghatározottak szerinti esetekben kockázati biztosítékot köteles nyújtani.
(3) Kockázati biztosítékot köteles fizetni az új kötelezett az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben 
meghatározott Közösségen belüli termékbeszerzés, illetve az  első belföldi általános forgalmi adóköteles, nem 
közvetlenül végfelhasználó részére történő termékértékesítés esetén az  első bejelentés alkalmával és az  első 
bejelentéstől számított száznyolcvanadik napig teljesített bejelentések esetén vagy az első tíz bejelentés alkalmával 
is, ha az első bejelentéstől számított száznyolcvan napon belül legalább tíz bejelentést nem tett.
(4) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység folytatása esetén az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben 
meghatározott módon az EKAER szám megállapítása érdekében az állami adó- és vámhatóságnál be kell jelenteni 
a címzett adatait (név, adóazonosító szám), a feladó adatait (név, adóazonosító szám) és az e törvény végrehajtására 
kiadott miniszteri rendeletben meghatározott egyéb adatokat.
(5) Az  adózó (4)  bekezdés szerinti bejelentése alapján az  állami adó- és vámhatóság a  bejelentett adatokat 
nyilvántartásba veszi és szerepelteti az  EKAER-ben, valamint a  bejelentés alapján EKAER számot állapít meg 
az  adózó számára. Az  állami adó- és vámhatóság azon, e  törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben 
meghatározott adózók számára is megállapítja az  EKAER számot, akik nem tartoznak a  (4)  bekezdés hatálya 
alá, azonban az  ott meghatározott adatokat ugyanúgy bejelentik az  állami adó- és vámhatóságnak, mintha 
a (4) bekezdés hatálya alá tartoznának.
(6) Az  e  §-ban meghatározott kötelezettséggel és az  az alóli mentesüléssel kapcsolatos szabályokat az  e  törvény 
végrehajtására kiadott miniszteri rendelet határozza meg.
(7) Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületét 
elektronikus azonosítási szolgáltatás útján éri el. EKAER elektronikus felületen rögzített bejelentésnek minősül 
a közvetlen számítógépes adatkapcsolaton keresztül küldött EKAER bejelentés is.
(8) A (7) bekezdés szerinti, az adózó nevében eljáró személyek addig az  időpontig teljesíthetnek bejelentést, amíg 
az adózó, vagy annak törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén vissza 
nem vonja az erre vonatkozó jogosultságukat.
(9) E § alkalmazásában új kötelezett: az az adózó, aki, vagy amely a tárgyévben és az azt megelőző két évben e § 
szerinti bejelentést nem tett, ebben az  időszakban általános forgalmi adó bevallást nem nyújtott be, ideértve 
az alanyi adómentességet választó adóalanyt is, valamint, ha az adózó adóbevallás helyett e törvény szerinti nulla 
adattartalmú nyilatkozatot nyújtott vagy nyújthatott volna be.
(10) A (9) bekezdés alkalmazása során a jogelőd (4) bekezdés alapján tett bejelentéseit is figyelembe kell venni.”

105. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 113/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az adózó a 113. § (4) és (5) bekezdése szerinti bejelentésben az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri 
rendeletben meghatározott, a  fuvarozás megkezdését követően módosítható adatot hibásan adta meg, 
az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti lezárt bejelentést egy alkalommal, a lezárást követő 
három munkanapon belül, legkésőbb az  állami adó- és vámhatóság adott szállítmánnyal közvetlenül összefüggő 
ellenőrzésének megkezdéséig módosíthatja. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye 
nincs.”

106. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131. §-a a következő (25) bekezdéssel egészül ki:
„(25) Az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton hivatalból átadja a járási hivatalnak azon adózó természetes 
személyazonosító adatait, valamint a  fizetési kedvezményre irányuló eljárásban feltárt jövedelmi, vagyoni és 
szociális körülményeinek adatait, akiről a  fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló eljárásában olyan tényt 
tárt fel, amely a szociális rászorultság megállapítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény szerint megalapozhatja.”
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107. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 226. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„226. § [Igazolatlan eredetű áru forgalmazása és EKAER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítése]
(1) Ha az  adózó igazolatlan eredetű árut forgalmaz, terhére az  adóhatóság az  áru forgalmi értékének negyven 
százalékáig terjedő, de természetes személy adózó esetében legalább kettőszázezer forint, nem természetes 
személy adózó esetében legalább ötszázezer forint mulasztási bírságot szabhat ki.
(2) Ha az  adózó egy termékegységbe tartozó fuvarozott termék tekintetében nem tett eleget EKAER bejelentési 
kötelezettségének, az  állami adó- és vámhatóság az  adózó terhére a  be nem jelentett áru adó nélküli értékének 
negyven százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.
(3) Ha az adózó egy termékegységbe tartozó fuvarozott termék tekintetében az EKAER bejelentési kötelezettségét 
úgy teljesítette, hogy a bejelentett termék mennyisége eltér a ténylegesen fuvarozott termék mennyiségétől, akkor 
a termék be nem jelentett mennyisége adó nélküli értékének, illetve a bejelentett, de ténylegesen nem fuvarozott 
termék adó nélküli értékének negyven százalékáig terjedő mulasztási bírság szabható ki.
(4) Ha az adózó egy termékegységbe tartozó fuvarozott termék tekintetében az EKAER bejelentési kötelezettségét 
úgy teljesítette, hogy a  fuvarozott termék bejelentett értéke eltér a  tényleges adó nélküli értékétől, akkor 
a  bejelentett termékérték és a  tényleges adó nélküli termékérték különbözete után negyven százalékig terjedő 
mulasztási bírság szabható ki, feltéve, hogy az  adózóval szemben a  (3)  bekezdés szerint mulasztási bírság 
kiszabásának nincs helye.
(5) Ha az  adózó – kivéve a  termék mennyiségére, illetve értékére vonatkozó bejelentési kötelezettség (3) és 
(4)  bekezdés szerinti megsértését – egy termékegység tekintetében az  EKAER bejelentési kötelezettségét nem 
a  jogszabálynak megfelelő adattartalommal teljesíti, az  állami adó- és vámhatóság a  220.  § (1)  bekezdésében 
foglaltak szerint jár el.
(6) A  (2)–(5) bekezdéstől eltérően nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó igazolja, hogy úgy 
járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.”

108. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Felhatalmazást kap az  adópolitikáért felelős miniszter, hogy az  EKAER bejelentési kötelezettséggel érintett 
termékek körét – az  élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter egyetértésével kiadott – rendeletben határozza 
meg.”

109. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény a következő 274/G. §-sal egészül ki:
„274/G.  § [Átmeneti rendelkezés a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.  évi 
LXXVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseihez]
(1) E  törvénynek a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.  évi 
LXXVI. törvénnyel megállapított (a továbbiakban: Módtv5.) 195. §-át, 196. § (1) bekezdését, 196. § (6) bekezdését és 
197. § (3) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban és a végleges határozattal lezárt eljárásokban is alkalmazni 
kell.
(2) A végleges határozattal lezárt eljárásokban az adózó a Módtv5. hatálybalépését követő hat hónapos jogvesztő 
határidőn belül benyújtott kérelmére az  adóhatóság a  határozat saját hatáskörű módosításával megállapítja 
a  végleges határozatban megállapított kamat és a  mindenkori jegybanki alapkamat két százalékponttal növelt 
mértékével számított kamatkülönbözetet.
(3) Ha az  adózó az  Áfa tv.-nek az  általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény jogharmonizációs 
módosításáról és az  adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól szóló 2011.  évi CXXIII.  törvénnyel hatályon 
kívül helyezett 186.  § (2)–(4)  bekezdésével összefüggésben 2016. december 31-ig benyújtott kérelme alapján 
az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/C. § (6) bekezdése vagy 124/D. § (3) bekezdése 
szerinti mértéknek megfelelő kamat megállapításáról döntött, az  adózó a  Módtv5. hatálybalépését követő hat 
hónapos jogvesztő határidőn belül kérelmezheti a  2016. december 31-ig benyújtott kérelem alapján hozott 
határozatában megállapított kamat és a  mindenkori jegybanki alapkamat két százalékponttal növelt mértékével 
számított kamatkülönbözet megállapítását.
(4) A (3) bekezdés szerinti kamatkülönbözet iránti kérelem alapján az adóhatóság 2016. december 31-ig benyújtott 
kérelemre hozott határozatának saját hatáskörű módosításával az  elévülésre tekintet nélkül megállapítja 
a kamatkülönbözetet.
(5) A  2016. december 31-ig benyújtott kérelem alapján hozott határozatban megállapított kamat, illetve 
a  (3)  bekezdés szerinti kamatkülönbözet után az  adózót megillető kamat összegét az  adóhatóság az  adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 37. § (6) bekezdésének alkalmazásával állapítja meg.”
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110. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény a következő 274/H. §-sal egészül ki:
„274/H.  § [Átmeneti rendelkezés a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.  évi 
LXXVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseihez]
E törvénynek a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.  évi 
LXXVI.  törvénnyel megállapított 113.  § (9) és (10)  bekezdése szerinti új kötelezett meghatározásakor figyelembe 
kell venni az  új kötelezett által a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2020. évi LXXVI. törvény hatálybalépését megelőzően, valamint a jogelődje által a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény hatálybalépését megelőzően tett bejelentéseket.”

111. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
1. 7.  § 9.  pontjában a  „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a  „foglalkoztatási programokkal 

kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg,
2. 50. § (2) bekezdés 5. pontjában a „gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozást segítő ellátás” szövegrész 

helyébe a „gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás vagy az örökbefogadói díj” szöveg,
3. 131.  § (9)  bekezdésében az  „az Egészségbiztosítási Alapnak megtérítő Nemzeti Foglalkoztatási Alap” 

szövegrész helyébe az „az Egészségbiztosítási Alapnak megtérítő, a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos 
elkülönített állami pénzalap” szöveg,

4. 195. §-ában és 196. § (1) bekezdésében az „az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusába” szövegrész helyébe az „az Európai Unió kötelező jogi aktusába” szöveg, és

5. 196.  § (6)  bekezdésében és a  197.  § (3)  bekezdésében a  „jegybanki alapkamattal” szövegrész helyébe 
a „jegybanki alapkamat két százalékponttal növelt mértékével” szöveg

lép.

112. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

113. § (1) Hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
1. 2. melléklet II/A./1. pont b) alpontja, és
2. 3. melléklet II/A/1. pont b) alpontja.

 (2) Hatályát veszti az  adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény 3.  melléklet II/A./1.  pont c)  alpontjában 
az „és adóelőleg-kiegészítés” szövegrész.

38. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 
módosítása

114. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.  évi CLIII.  törvény 13.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, az  állami adó- és vámhatóság által folytatott végrehajtási eljárásban behajtott 
összeget – a  végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek, és a  végrehajtási költségátalány 
elszámolását követően – elsőként a  büntetőeljárásban a  fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetésre, 
a  vagyonelkobzásra, a  büntetőeljárásban a  jogi személlyel szemben kiszabott pénzbírságra – ideértve az  Európai 
Unió tagállamában büntetőeljárásban bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott pénzösszeget, jogi személlyel 
szemben kiszabott pénzbírságot vagy köz javára fizetendő jóvátételt és az  Európai Unió tagállamai közé nem 
tartozó államban vagy az  Európai Unió tagállamában büntetőeljárásban alkalmazott vagyonelkobzást –, ezt 
követően, a  természetes személy jövedelemadójának előlegére, a  levont jövedelemadóra vagy a  kifizető 
által a  természetes személytől levont járulékokra esedékességük sorrendjében, azonos esedékesség esetén 
a tartozások arányában kell elszámolni. A még fennmaradó összeget elsőként a 2020. július 1. napja utáni időszakra 
vonatkozóan keletkezett egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettségre, ezt követően az  Európai Uniót 
megillető hagyományos saját forrásból fennálló követelésre, ezt követően az egyéb, az állami adó- és vámhatóság 
alapfeladataihoz kötötten nyilvántartott tartozásokra az  esedékességük sorrendjében, azonos esedékesség 
esetén a  tartozások arányában, az ezt követően fennmaradt összeget pedig az elkülönített számlán nyilvántartott 
tartozásokra, több tartozás esetén a  tartozások esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség esetén 
a tartozások arányában kell elszámolni.”
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115. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.  évi CLIII.  törvény 29.  § (1)  bekezdés 
5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A végrehajtási eljárásban végrehajtható okirat:)
„5. az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget tartalmazó bejelentés, valamint a  biztosítottak 
nyilvántartásáért felelős szerv részéről az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség előírása érdekében 
teljesített elektronikus adatszolgáltatás,”

116. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.  törvény 125/C. §-a a következő 
(2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés alapján lefoglalt ingóság, valamint végrehajtás alá vont dematerializált értékpapír tekintetében 
az  állami adó- és vámhatóság felhívja a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  Zrt.-t (a  továbbiakban: MNV  Zrt.), hogy 
az  állam nevében 15  napon belül nyilatkozzon, hogy az  állam a  vagyonelkobzás végrehajtásának keretében 
a vagyontárgy értékesítéséből befolyt vételárra tart igényt, vagy a vagyontárgy birtokba adását kéri.
(2b) Ha az MNV Zrt. a (2a) bekezdésében meghatározott felhívásra a (2a) bekezdésben megállapított határidőn belül 
nem nyilatkozik, vagy akként nyilatkozik, hogy az állam a vagyontárgy értékesítéséből befolyt vételárra tart igényt, 
az állami adó- és vámhatóság a 125/B. § (1) bekezdése szerint jár el.
(2c) Ha az MNV Zrt. arról nyilatkozik, hogy az állam a vagyontárgy birtokba adását kéri, az MNV Zrt. a nyilatkozatában 
megjelöli az  ingóság birtokba adásának módját, valamint azt az  értékpapírszámlát, amelyre a  dematerializált 
értékpapír átvezetését kéri. Az  állami adó- és vámhatóság az  MNV  Zrt. nyilatkozata alapján haladéktalanul 
intézkedik az ingóságnak az MNV Zrt. által meghatározott módon történő birtokba adása, dematerializált értékpapír 
esetén annak a  MNV  Zrt. által megjelölt értékpapírszámlára történő átvezetése iránt. Ha van olyan közhiteles 
nyilvántartás, amelyben a  vagyontárgyat nyilván kell tartani, az  állami adó- és vámhatóság haladéktalanul 
megkeresi a  nyilvántartást vezető hatóságot, hogy a  vagyontárgyra a  vagyonelkobzásról szóló határozat jogerőre 
emelkedésének napjával az állam tulajdonjogát jegyezze be.”

117. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.  törvény 61. alcíme a következő 
131/E. §-sal egészül ki:
„131/E. § A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének a megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvénnyel 
(a továbbiakban: Módtv.4.) megállapított 125/C. § (2a)–(2c) bekezdését a Módtv.4. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő azon eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben az állami adó- és vámhatóság az értékesítés iránt még nem 
intézkedett.”

118. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
1. 7.  § 1.  pontjában a  „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a  „foglalkoztatási programokkal 

kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg, és
2. 125/C.  § (4)  bekezdésében a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelő  Zrt.-t (a  továbbiakban: MNV  Zrt.)” szövegrész 

helyébe az „MNV Zrt.-t” szöveg
lép.

39. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény módosítása

119. §  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.  évi CLVI.  törvény és kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 8. §, a 2. alcím és a 3. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.”

120. §  Nem lép hatályba a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény
1. 4. § (2) bekezdése, és
2. 5. § (3) bekezdése.
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40. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

121. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 221. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Miniszteri biztossá államtitkár, közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár nem nevezhető ki.”

122. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 222. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Más tisztség, megbízatás, egyéb munkavégzéssel együtt járó tevékenység végzése, illetve jogviszony 
létrehozása szempontjából a  biztosi jogviszony nem minősül munkavégzésre, illetve foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonynak, továbbá – a  221.  § (1a)  bekezdésben meghatározott kivétellel – nem keletkeztet 
összeférhetetlenséget.”

123. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 298. §-sal egészül ki:
„298. § [Átmeneti rendelkezések a miniszteri biztosi kinevezésre vonatkozó szabályok 2020. évi módosulásához]
E törvénynek a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020.  évi 
LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 221. § (1a) bekezdését és 222. § (3) bekezdését a Módtv2. 
hatálybalépését követő kinevezések esetén kell alkalmazni.”

124. §  Hatályát veszti a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 225.  § (1)  bekezdésében a „ , nem lehet 
továbbá alapítvány kezelőszervezetének tagja” szövegrész.

41. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 
módosítása

125. §  Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 10. § (7) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  (5)  bekezdés szerinti fejezetben beruházási tartalékot kell képezni, amely kizárólag az  e  fejezetben kiadási 
előirányzattal rendelkező beruházások tervezettől eltérő ütemű elszámolásának kezelésére, a  jóváhagyott vagy 
új beruházások kapcsán év közben meghozott kormányzati döntések finanszírozására, továbbá a  Beruházási 
Ügynökség által megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházásokkal összefüggő tulajdonosi joggyakorlása 
során felmerülő kiadásokra használható fel.”

42. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

126. §  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
1. 86. § nyitó szövegrészében a „67. §-t” szövegrész helyébe a „67. § (1) bekezdését” szöveg,
2. 86.  § b)  pontjában az  „a szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatos jogvitát megelőzően kötelezően 

igénybe kell venni a  gazdasági kamara mellett szervezett békéltető testület közvetítését a  felek között 
a  jogvita feloldása érdekében és kártérítési per csak ennek” szövegrész helyébe az „– a  felek közötti jogvita 
feloldása érdekében – a  közvetítői tevékenységről szóló törvény szerinti közvetítői eljárás igénybevétele 
kötelező azzal, hogy a közvetítői tevékenységért járó díj és a közvetítői eljárás költsége a duális képzőhelyet 
terheli és kártérítési per csak a közvetítői eljárás” szöveg,

3. 96.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a  „foglalkoztatási 
programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap (a továbbiakban: Alap)” szöveg,

4. 110.  § címében, 110.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és b)  pontjában, (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében és (3)  bekezdésében az „A Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe az „Az Alap” 
szöveg, és

5. 110. § (2) bekezdés a)–c) pontjában és 123. § 40. pontjában az „a Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész 
helyébe az „az Alap” szöveg

lép.

127. §  Hatályát veszti a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 127. § (5) bekezdésében az „Ez esetben a pedagógus 
alatt az e törvény alapján a szakképző intézmény munkaviszonyban foglalkoztatott oktatóját is érteni kell.” szöveg.
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43. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása

128. §  Nem lép hatályba a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 93. §-a.

44. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 
2019. évi CXXII. törvény módosítása

129. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
22. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  (3)  bekezdés és a  43.  § (1)  bekezdés a)  pontja alkalmazásában belföldi az  a  Magyarországon élő magyar 
állampolgár is, aki
a) a jogviszony vizsgálat időpontjában társadalombiztosítási, szociális, családtámogatási ellátásban részesül, és
b) a jogviszony vizsgálatot megelőző öt éven belül
ba) rendelkezett belföldön legalább tizenkét hónap biztosítási jogviszonnyal, vagy
bb) legalább tizenkét hónapig egészségügyi szolgáltatásra volt jogosult az (1) bekezdés alapján.”

130. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  foglalkoztató köteles a  27.  § (2)  bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ és a  ténylegesen kifizetett 
járulékalapot képező jövedelem közötti különbözet után fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettséget teljesíteni. A  különbözet utáni társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség előzőek szerinti 
teljesítését úgy kell tekinteni az ellátások számítási szabályainak alkalmazása során, mintha azt a biztosított személy 
teljesítette volna.”

131. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7 710 forint (napi összege 257 forint). A 2020. évet követően 
az  egészségügyi szolgáltatási járulék tárgyévi havi mértéke a  tárgyévet megelőző évi egészségügyi szolgáltatási 
járulék havi mértékének a  tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó, a  Központi Statisztikai Hivatal által 
közzétett fogyasztóiár-index előző év azonos időszakához viszonyított változásával valorizált összege, 100 forintra 
kerekítve. Az egészségügyi szolgáltatási járulék napi mértéke a havi mérték harmincad része, 10 forintra kerekítve. 
Az  előbbiek szerint megállapított járulék mértékeket a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal a  honlapján a  tárgyévet 
megelőző év október 31-ig közzéteszi.”

132. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség további feltétele, hogy a természetes személy a járulékfizetési 
kötelezettsége keletkezését, vagy a  71.  § (2)  bekezdése szerinti bejelentkezését megelőzően megszakítás 
nélkül legalább egy éve a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint bejelentett szálláshellyel rendelkezik 
Magyarország területén. Az  egyéves időtartamba beleszámít az  a  legfeljebb kilencven  napos időszak is, amely 
alatt a  belföldi személy nem rendelkezett Magyarország területén bejelentett lakóhellyel. Ha a  biztosítottak 
nyilvántartásáért felelős szerv az  egyéves időtartamra vonatkozóan a  saját nyilvántartásában nem rendelkezik 
adattal, a járulékfizetési kötelezettség elbírálása céljából a lakcímre vonatkozó adatok közlése érdekében megkeresi 
a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet, illetve a  szálláshellyel 
kapcsolatos idegenrendészeti nyilvántartást kezelő szervet. Az  e  bekezdés szerinti feltétel a  22.  § (7)  bekezdés 
szerint belföldinek minősülő személyekre nem vonatkozik.”
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133. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti fizetési kötelezettségről a  biztosítási jogviszony megszűnésének, vagy a  22.  § 
(1)  bekezdés a)–u)  pontja, vagy a  3.  §-a szerint fennálló jogosultság megszűnésének bejelentését követően 
–  a  biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv folyamatos elektronikus adatátadás útján érkező jelzése alapján  – 
az  állami adó- és vámhatóság az  adatátadást követő 8  napon belül tájékoztatást küld a  fizetésre kötelezett 
természetes személynek. A tájékoztatás tartalmazza az e § szerinti fizetési kötelezettségre, továbbá az Ebtv. szerinti 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra vonatkozó szabályokat.”

134. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
45. §-a a következő (4)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  állami adóhatóság elektronikus visszaigazolását követően a  biztosítottak nyilvántartásáért felelős 
szerv a  43.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezettet bejegyzi 
az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásába.
(5) Ha az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy vitatja a fizetési kötelezettség jogalapját, 
mert az érintett időszakban
a) a 3. §, a 22. § (1) bekezdés a)–u) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult, vagy
b) a 6. § alapján biztosított
egyeztetést kezdeményezhet.
(6) Az  (5)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben az  egészségbiztosítási szerv megteszi a  69.  § (2)  bekezdés szerinti 
intézkedést és a tényállás tisztázása érdekében a 69. § (4) bekezdése szerinti bizonyítást folytatja le. Az (5) bekezdés 
b)  pontja szerinti esetben az  egyeztetési eljárást az  állami adó- és vámhatóság folytatja le. Az  egyeztetés 
eredményéről az eljáró szerv a rá irányadó jogszabályok szerint döntést hoz.
(7) Az  egészségbiztosítási szerv az  állami adó- és vámhatóságot, az  állami adó- és vámhatóság 
az  egészségbiztosítási szervet haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatja az  (5)  bekezdés szerinti eljárás 
kezdeményezésének tényéről és a  lefolytatott egyeztetés eredményéről a  73.  § (12)  bekezdés szerinti 
adattartalommal.
(8) A  (6)  bekezdés szerinti eljárások, valamint az  ezen eljárásokhoz kapcsolódó jogorvoslati eljárások esetében 
meghozott határozat véglegessé válásáig nem tekinthető hátraléknak az  egészségügyi szolgáltatási járulékból 
felhalmozott tartozás a 46. § (2) bekezdés alkalmazásakor.
(9) Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség határozattal történő megállapítására utólag kerül 
sor, a fizetési kötelezettséget a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell teljesíteni.
(10) Ha az állami adó- és vámhatóság a biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv adatszolgáltatása alapján utólag 
ír elő fizetési kötelezettséget, azt az  adatszolgáltatást követő 30  napon belül kell teljesíteni. A  fizetési határidőről 
az állami adó- és vámhatóság a (3) bekezdés szerinti tájékoztató levélben értesíti a fizetésre kötelezett természetes 
személyt.”

135. § (1) A  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy a 43. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetési 
kötelezettségét nem teljesíti és az  ebből keletkező hátralék összege meghaladja az  egészségügyi szolgáltatási 
járulék havi összegének hatszorosát, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ szám) egészségügyi 
szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában érvénytelen, az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető 
igénybe. Az állami adó- és vámhatóság az egészségügyi szolgáltatás járulékfizetési kötelezettség nem teljesítéséből 
keletkező hátralékról szóló adatot átadja a  biztosítotti nyilvántartás kezeléséért felelős szerv részére, amely 
ez alapján a TAJ számot egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljára érvényteleníti. A biztosítottak nyilvántartás 
kezeléséért felelős szerv a TAJ szám érvényességét az állami adó- és vámhatóságnak a tartozás megfizetéséről vagy 
a  fizetési kedvezmény engedélyezéséről szóló adatszolgáltatását követő  naptól állítja vissza. A  tartozás utólagos 
megfizetése nem eredményezi a TAJ szám visszamenőleges érvényességét.”

 (2) A  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre nem kötelezett személy (így különösen az  EGT más 
tagállamban biztosított személy) egészségügyi szolgáltatási járulék fizetés alapján vesz igénybe egészségügyi 
szolgáltatást, akkor a természetes személy köteles az egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő 
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költségeit megtéríteni. Az  igénybe vett egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeinek 
megfizetésére az  egészségbiztosítási szerv kötelezi a  természetes személyt a  közfinanszírozott szolgáltatótól 
beérkezett teljesítményjelentés alapján. Ha a  kötelezett önként nem téríti meg a  költségeket, a  követelést 
az  egészségbiztosítási szerv az  állami adó- és vámhatóságnak adók módjára behajtandó köztartozásként 
átadja. A  jogalap nélküli egészségügyi szolgáltatási járulék adószámlán előírt kötelezettség összegét az  állami 
adó- és vámhatóság törli. Az  egészségügyi szolgáltatási adószámláról a  törlésből eredő túlfizetés csak akkor 
visszaigényelhető, ha az  egészségbiztosítási szervnél a  kötelezésre nem került sor, vagy a  kötelezés alapján 
fizetendő díj igazoltan rendezésre került.”

136. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állami adóhatóság a  társadalombiztosítási ellátások jogosulatlan igénybevételének megakadályozása, 
az  ellátások összegének megállapítása érdekében az  e  törvényben és az  Art.-ban meghatározott adatokat 
a  biztosítottak adóazonosító jelének feltüntetésével szolgáltatja. A  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és 
az  egészségbiztosítási szerv (a  továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) az  átadott nyilvántartás 
adatait a  saját nyilvántartásának adataival a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és 
az  azonosító kódok használatáról szóló törvény szabályai szerinti kapcsolati kód alkalmazásával veti egybe. 
A társadalombiztosítási igazgatási szervek – ide nem értve a biztosítotti nyilvántartás vezetéséért felelős szervet – 
a  jogosulatlan ellátások igénybe vevőiről adóazonosító jel feltüntetésével tájékoztatják az  állami adóhatóságot. 
A  biztosítotti nyilvántartásért felelős szerv a  jogosulatlan ellátások igénybevevőiről kapcsolati kód feltüntetésével 
tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot.”

137. § (1) A  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
68. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás kiterjed az Art. rendelkezései szerint az adóigazolvány 
kiállításához szükséges természetes azonosító adatokra. A  (2)–(3)  bekezdés szerinti esetek kivételével 
az  adatszolgáltatás tartalmazza az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnésének időpontját is, 
figyelembe véve az Ebtv. 29. § (9) bekezdésében foglalt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság időtartamát is.”

 (2) A  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
68. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az  állami adóhatóság tudomást szerez arról, hogy a  foglalkoztató megszűnt, azonban a  biztosítás 
megszűnéséről bejelentés nem történt, az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellenőrzése céljából 
a  cég nevéről, székhelyéről és a  foglalkoztatottak az  Art. rendelkezései szerint az  adóigazolvány kiállításához 
szükséges természetes azonosító adatairól tájékoztatja az  egészségbiztosítási szervet. Ha az  egészségbiztosítási 
szerv nyilvántartása szerint a  természetes személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a  foglalkoztató 
megszűnése miatt már nem áll fenn, akkor az  egészségbiztosítási szerv a  45.  § (3)  bekezdése szerinti 
adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóságnak.”

138. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„71.  § (1) A  43.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről 
a biztosítási jogviszony megszűnésének, a 22. § (1) bekezdés a)–u) pontja, vagy a 3. §-a szerint fennálló jogosultság 
megszűnésének bejelentését követően a  biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv adatátadásától számított 
8  napon belül az  állami adó- és vámhatóság tájékoztatást küld a  fizetésre kötelezett természetes személynek. 
A  tájékoztatás tartalmazza a  43–46.  § szerinti fizetési kötelezettségre, továbbá az  Ebtv. szerinti egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultságra vonatkozó szabályokat. Az  állami adó- és vámhatóság az  e  törvény szerinti 
járulékfizetési kötelezettséget az adószámlán elkülönítetten előírja, a befizetéseket nyilvántartja, és az e törvényben, 
vagy más törvényben meghatározott esetben a járulékfizetési kötelezettséget törli.
(2) Ha az  adóhatóság bármely okból (így különösen ha a  fizetési kötelezettséggel érintett személy nem minősült 
belföldinek ezt megelőzően, vagy a foglalkoztató nem jelentette be a biztosítási jogviszony végét) az (1) bekezdés 
szerinti fizetési kötelezettséget nem írta elő, az  egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett személy 
a  43.  § szerinti fizetési kötelezettségét külön eljárás keretében jelenti be – és egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy 
más EGT-államban vagy szociális biztonsági egyezményes államban nem áll fenn biztosítása – az  állami adó- és 
vámhatóságnak. Az  állami adó- és vámhatóság a  73.  § (13)  bekezdés szerinti adatszolgáltatást követő 8  napon 
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belül a  43.  §-ban foglaltak figyelembevételével határozatot hoz. A  43.  §-ban foglalt feltételek teljesülése esetén 
a határozat tartalmazza a biztosítási jogviszony megszűnése, vagy a 22. § (1) bekezdés a)–u) pontja, vagy a 3. §-a 
szerint fennálló jogosultság megszűnése esetén a  fizetési kötelezettség előírását és annak kezdő időpontját. 
Az állami adó- és vámhatóság a  járulékfizetési kötelezettséget az adószámlán előírja, a befizetéseket nyilvántartja 
és az  e  törvényben, vagy más törvényben meghatározott esetben a  járulékfizetési kötelezettséget törli. Az  állami 
adó- és vámhatóság az adóazonosító jellel nem rendelkező kötelezett személy részére az Art. rendelkezései szerint 
adóazonosító jelet állapít meg.
(3) Az adóhatóság a kötelezett személyt az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége megszűnéséről 
hivatalból értesíti, ha e fizetési kötelezettség biztosítással járó olyan jogviszony létesítése miatt szűnik meg, amelyet 
az állami adó- és vámhatósághoz az Art.-ban foglaltaknak megfelelően bejelentettek. A biztosítási kötelezettséggel 
járó jogviszony létesítésére tekintettel az  adóhatósághoz beérkezett bejelentés figyelembevételével az  állami 
adó- és vámhatóság a megszűnt egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről a bejelentést követően 
azonnal elektronikus úton adatot szolgáltat az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.
(4) Az adóhatóság a kötelezett személyt az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége megszűnéséről 
hivatalból értesíti, ha a  22.  § (1)  bekezdés a)–u)  pontja szerint jogosulttá válik egészségügyi szolgáltatásra. Ennek 
érdekében az  egészségbiztosítási szerv az  állami adó- és vámhatóság részére azonnal elektronikus úton adatot 
szolgáltat a 22. § (1) bekezdés a)–u) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság keletkezéséről.
(5) Ha az  állami adó- és vámhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az  egészségügyi szolgáltatási 
járulékfizetésre kötelezett személy külföldön tartózkodik, és nem minősül e  törvény alapján belföldinek, 
vagy a  kötelezett személy elhalálozott, a  43.  § alapján keletkezett egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 
kötelezettségének megszűnését nyilvántartásba veszi, és a  kötelezett személy részére előírt havi járulékfizetési 
kötelezettségét a  kötelezettség megszűnése  napjával, a  kötelezett személy elhalálozása esetén annak 
halála napjával törli.
(6) Ha az  állami adó- és vámhatóság az  (5)  bekezdésben foglaltakról nem az  egészségbiztosítási szervtől értesül, 
azonnal elektronikus úton adatot szolgáltat az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.
(7) Az állami adó- és vámhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a külföldön élő kötelezett személy 43. § 
szerinti járulékfizetési kötelezettségét, ha a  magánszemély hitelt érdemlően igazolja (különösen a  tartózkodást, 
illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy
a) huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és
b) a tartózkodási helye jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.
Az állami adó- és vámhatóság a visszamenőleges hatályú törlésről, annak időszakáról és az érintett személy adatairól 
soron kívül értesíti az  érintett személy lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervet a  (8)  bekezdésben 
részletezett eljáráshoz. A törlésből eredő túlfizetés csak akkor visszaigényelhető, ha az egészségbiztosítási szervnél 
a kötelezésre nem került sor, vagy a kötelezés alapján fizetendő díj igazoltan rendezésre került.
(8) Ha egészségügyi szolgáltatás igénybevételére került sor a  (7)  bekezdésben foglalt időszak alatt, akkor 
a  természetes személy köteles az  egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit 
megtéríteni. Az  igénybe vett egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeinek 
megfizetésére az  egészségbiztosítási szerv kötelezi a  természetes személyt a  közfinanszírozott szolgáltatótól 
beérkezett teljesítményjelentés alapján. Ha a  kötelezett önként nem téríti meg a  költségeket, a  követelést 
az egészségbiztosítási szerv az állami adó- és vámhatóságnak adók módjára behajtandó köztartozásként átadja.
(9) Az  egészségbiztosítási szerv által vezetett egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, biztosítottak 
nyilvántartásában biztosítottként vagy egyéb jogcímen jogosultként nem szereplő személyek a 68. § vagy a 69. § 
alapján adóhatóságnak átadott adatait az adóhatóság összeveti
a) az Art. szerinti havi bevallások biztosítottankénti adataival,
b) a 43. § alapján egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetőkről vezetett nyilvántartása adataival, és
c) az Art. alapján a foglalkoztatók által az állami adó- és vámhatósághoz bejelentett biztosított személyek adataival.
(10) Ha az állami adó- és vámhatóság azt állapítja meg, hogy a természetes személy egészségbiztosítási szerv által 
a  68.  § vagy a  69.  § alapján átadott adatai a  (9)  bekezdés a)–c)  pontjai szerinti adatok között nem szerepelnek, 
felszólítja a  természetes személyt egészségügyi szolgáltatásra jogosultságának igazolására. Ha a  személy 
a  felszólítás kézhezvételétől számított 15  napon belül az  adóhatóság előtt hitelt érdemlő módon nem bizonyítja 
egészségügyi szolgáltatásra jogosultságát, az  adóhatóság a  természetes személynek a  22.  § alapján legutóbb 
fennállt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága megszűnését követő első  naptól az  egészségügyi 
szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét határozattal előírja, a befizetéseket nyilvántartja.
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(11) Az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolására rendelkezésre álló 15  nap a  természetes személy 
kérelmére – indokolt esetben – egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható.
(12) Ha a (10) bekezdés szerinti felszólítást követően a természetes személy vagy képviselője hitelt érdemlő módon 
bizonyítja, hogy az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság fennáll, vagy a természetes személy elhalálozott, illetve 
külföldön tartózkodik, és e törvény alapján nem minősül belföldinek, az ezt bizonyító okirat, nyilatkozat másolatát 
az  adóhatóság haladéktalanul továbbítja a  természetes személy lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási 
szervnek.
(13) Az  állami adó- és vámhatóság az  egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére kötelezett természetes 
személy adatairól a  járulékfizetési kötelezettség előírásáról szóló határozat véglegessé válását követően azonnal 
elektronikus úton szolgáltat adatot az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.
(14) A 68. § vagy a 69. § alapján teljesített adatszolgáltatásban az adóhatóságnak átadott azon személyek adatait, 
akiket az  adóhatóság beazonosítani nem tud, mert az  egészségbiztosítási szerv által ismert és közölt természetes 
személyazonosító adatok és lakcím alapján az  nem lehetséges, az  adóhatóság „nem beazonosítható” jelzéssel 
visszaküldi az egészségbiztosítási szerv részére.”

139. § (1) A  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
73. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása érdekében a  43.  § szerint járulékfizetésre 
kötelezett személyekre vonatkozóan a NEAK adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóságnak a következő 
adatokról:
a) a  természetes személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja 
születési családi és utóneve,
b) a nem magyar állampolgárságú természetes személy állampolgársága,
c) a természetes személy kapcsolati kódja,
d) az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség kezdő, illetve záró napja, valamint
e) az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség keletkezésének és megszűnésének jogcíme.”

 (2) A  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
73. §-a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A 71. § (2) bekezdés szerint a természetes személy által teljesített bejelentés esetén a NEAK a (12) bekezdésben 
meghatározottakon túl arról is adatot szolgáltat, hogy a  természetes személy belföldinek minősül és 
az egészségbiztosítási nyilvántartásban szerepel.
(14) Az  egészségbiztosítási szerv a  84.  § (2)  bekezdés a)  pontja és (3)  bekezdése szerinti ellenőrzése során 
a  biztosítási jogviszony utólagos megállapításáról vagy törléséről határozatot hoz, ha a  járulék utólagos 
megállapítására elévülés miatt részben vagy egészben már nincs lehetőség.”

140. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A foglalkoztató a foglalkoztatottnak minősülő biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot 
képező jövedelem, vagy a 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ alapján köteles a társadalombiztosítási 
járulékot megállapítani és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot az Art.-ban 
meghatározottak szerint kell a  tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallani, illetve megfizetni az  állami adó- 
és vámhatóságnak. A  megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az  összeggel, amelyet a  foglalkoztató 
az  adott jogviszonnyal összefüggésben a  tárgyévre vonatkozó túlfizetés miatt fizetett vissza a  biztosítottnak. 
Ha a  tárgyhónapban a  27.  § (2)  bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ után járulék fizetésére kötelezett 
biztosított részére a járulékfizetési alsó határt elérő jövedelmet nem fizettek, és a tárgyhónapban elszámolt járulék 
a  járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el, a  foglalkoztató köteles a  foglalkoztatottnak 
minősülő biztosított helyett a járulékalapot képező jövedelem és a járulékfizetési alsó határ közötti különbözet után 
fizetendő járulékot a törvényben előírt határidőn belül megfizetni. A 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó 
határ vonatkozásában a 82. § szerinti járulék különbözet szabályait alkalmazni nem lehet.”

141. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„78.  § (1) Az  Art.-ban meghatározott elévülési idő figyelmen kívül hagyására a  nyugdíj-megállapító szervek 
hatáskörébe tartozó ügyekben akkor van lehetőség, ha
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a) a természetes személy a 6. § vagy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosításának nem kellett volna fennállnia 
és ő vagy foglalkoztatója eleget tett társadalombiztosítási kötelezettségének és járulékfizetés történt,
b) a természetes személy a 6. § vagy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 5.  §-a szerint biztosított volt, és ő vagy foglalkoztatója 
járulékmegállapítási, -fizetési kötelezettségének eleget tett, de bevallási kötelezettségét nem vagy hiányosan 
teljesítette,
c) hatóság határozatban helytelenül állapította meg az  alkalmazandó jogot, és a  természetes személynek 
belföldön kellett volna a  6.  § vagy a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerint biztosítottnak lennie és társadalombiztosítási 
kötelezettségeit teljesítenie.
(2) Az Art.-ban meghatározott elévülési idő figyelmen kívül hagyásával a  természetes személynek lehetősége van 
arra, hogy az (1) bekezdés
a) a) pontja szerinti esetben
aa) ha az a) ponttal érintett biztosítási időszakkal együtt az ellátásra való jogosultsága megállapítható, akkor ezen 
időszak szolgálati időként történő elismerését kérje,
ab) az aa) pont szerinti esettől eltérően a Nyugdíjbiztosítási Alap javára befizetett járulékokat visszaigényelje,
b) b) pontja szerinti esetben a bevallási kötelezettségét utólagosan pótolja,
c) c)  pontja szerinti esetben biztosítotti bejelentésének és társadalombiztosítási (különösen a  járulékfizetési és 
-bevallási) kötelezettségeinek az állami adó- és vámhatóságnál eleget tegyen.
(3) Az (1) bekezdésben rögzített esetekben az eljárás a nyugdíj megállapításért felelős szervnél vagy az állami adó- 
és vámhatóságnál kérelemre indul.
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nyugdíj megállapításért felelős szerv megvizsgálja, hogy fennállnak-e 
az  érintett időszak szolgálati időként történő figyelembe vételének a  (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti 
feltételei. Ha megállapítható olyan időszak amely időszakot nem lehet szolgálati időként figyelembe venni 
a nyugellátás megállapításához, a nyugdíj megállapításért felelős szerv a nyilvántartásában szereplő adatok alapján 
határozattal megállapítja a szolgálati időként figyelembe nem vehető időszakot és az erre tekintettel tartozatlanul 
megfizetett nyugdíjjárulék összegét, amelyet a Magyar Államkincstár a természetes személy részére kifizeti.
(5) Az  (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 2006. december 31-e utáni időszak tekintetében van mód eljárást 
indítani. A bevallás utólagos benyújtása az állami adó- és vámhatóságnál teljesíthető.
(6) Az eljárás során a nyugdíj megállapításért felelős szerv együttműködik az állami adó- és vámhatósággal, valamint 
a biztosítottak nyilvántartásáért felelős szervvel.
(7) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás esetében az  Art. késedelmi pótlékra, önellenőrzési pótlékra, adóbírságra, 
mulasztási bírságra és intézkedésekre vonatkozó szabályait alkalmazni nem lehet.
(8) A nyugdíjmegállapító szerv (4) bekezdés szerinti intézkedése időpontjában az Art. szerinti elévülési időn belüli 
tartozatlan járulékfizetés rendezésére a fentiek nem alkalmazhatóak.”

142. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„101.  § E  törvény rendelkezései a  2020. június 30.  napjáig az  állami adó- és vámhatósághoz érkezett 
egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségre irányuló bejelentésekre, és a  2020. június 30.  napján 
a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 44/A–44/C. §-a alapján folyamatban lévő eljárásokra nem alkalmazhatóak.”

143. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„104.  § (1) Az  e  törvény hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozó kötelezettségeket az  állami adó- és 
vámhatóság a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény rendelkezései alapján vezetett számlán tartja nyilván.
(2) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény rendelkezései alapján fennálló egészségügyi szolgáltatási járulék tartozást e törvény 46. § 
(2) bekezdésének alkalmazásakor nem kell figyelembe venni.
(3) Azon természetes személynek, akinek 2020. június 30-án egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 
kötelezettsége áll fenn, az  állami adó- és vámhatóság 2020. július 1-je után, e  kötelezettsége megszűnéséig, 
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az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény rendelkezései szerinti bejelentés 
vagy a 2020. július 1-jét megelőzően véglegessé vált határozat alapján írja elő.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti esetben e  törvény hatálybalépését követő időszakra a  járulékfizetési kötelezettség 
előírása, a  befizetések nyilvántartása, illetve a  kötelezettség törlése tekintetében e  törvény 71.  § (1)  bekezdése 
alapján jár el az állami adó- és vámhatóság.
(5) Ha egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség megállapítására utólag, 2020. június 30-át követően 
kerül sor, és annak kezdő napja 2020. július 1-jét megelőző nap, a fizetési kötelezettség
a) 2020. július 1-je előtti  napjaira a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni,
b) 2020. június 30-át követő napjaira e törvény szabályait kell alkalmazni.
(6) Az  állami adó- és vámhatóság a  fizetési kötelezettséget az  azt megállapító végleges határozat illetve 
a  biztosítottak nyilvántartásáért felelős szerv adatszolgáltatása alapján az  (5)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben 
a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997.  évi LXXX.  törvény szerint vezetett adószámlán, az  (5)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben e  törvény szerint 
vezetett adószámlán írja elő.
(7) Az e törvény 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ és a ténylegesen kifizetett járulékalapot képező 
jövedelem közötti különbözet után fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget a  2020. július 
és augusztus hónapra vonatkozóan nem kell teljesíteni. Ezekben az esetekben a  járulékalapot képező jövedelmet 
a 27. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani.”

144. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997.  évi LXXX.  törvény 2019. december 31-én hatályos 4.  § k)  pont 1.  alpontjában, 4.  § p)  pontjában, 5.  § 
(1) bekezdés b) pontjában, 8. § h) pontjában, 16/A. §-ában, 25/A. § b) pontjában, 31. § (4) bekezdés b) pontjában, 
44/A.  § (3)  bekezdés e)  pontjában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni a  tanulószerződéssel foglalkoztatott 
tanulókra vonatkozóan.”

145. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
1. 27.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „adóztatási joga” szövegrész helyébe az „adóztatási joga, vagy kettős 

adózást kizáró egyezmény hiányában adóelőleg megállapítási kötelezettség nem keletkezik” szöveg,
2. 27. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „megszerezett” szövegrész helyébe a „megszerzett” szöveg,
3. 34.  § (2)  bekezdésében a „társadalombiztosítási járulék” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járulék 

vagy nyugdíjjárulék” szöveg,
4. 34.  § (3)  bekezdésében a „társadalombiztosítási járulék” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járulék 

vagy nyugdíjjárulék” szöveg,
5. 60.  § (1)  bekezdésében a „tarthatják nyilván és kezelhetik” szövegrész helyébe a „tartják nyilván és kezelik” 

szöveg,
6. 60. § (2) bekezdésében a „szolgáltathatnak” szövegrész helyébe a „szolgáltatnak” szöveg,
7. 68. § (4) bekezdésében a „szolgáltathat” szövegrész helyébe a „szolgáltat” szöveg,
8. 79.  § (2)  bekezdésében a „társadalombiztosítási járulék” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járulék 

vagy nyugdíjjárulék” szöveg,
9. 79.  § (3)  bekezdésében a  „társadalombiztosítási járulékként” szövegrész helyébe a  „társadalombiztosítási 

járulékként, vagy nyugdíjjárulékként” szöveg
lép.

146. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
1. 26.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak” szövegrész helyébe a  „foglalkoztatási 

programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapnak” szöveg, és
2. 47. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal 

kapcsolatos elkülönített állami pénzalap” szöveg
lép.



4786	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	168.	szám	

147. §  Hatályát veszti a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi 
CXXII. törvény 97. § (2) és (3) bekezdése.

45. A központi költségvetési szervek elhelyezésére vonatkozó szabályok

148. § (1) A  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv az  irányítását vagy felügyeletét ellátó 
szerv vezetője által záradékolt ingatlan-minősítő nyilatkozatban (továbbiakban: ingatlan-minősítő nyilatkozat) 
2020. július 31-ig nyilatkozik – a település, a helyrajzi számok meghatározásával, valamint a vagyonkezelésében lévő 
állami tulajdoni hányad megjelölésével – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: MNV  Zrt.) felé arról, hogy mely általa vagyonkezelt, Magyarország területén található ingatlan 
minősül elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlannak.

 (2) Amennyiben az  ingatlan-minősítő nyilatkozatban szereplő valamely ingatlannak nem az  MNV  Zrt. a  tulajdonosi 
joggyakorlója, az (1) bekezdés szerinti költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott határidőben és módon 
a tulajdonosi joggyakorló részére is megküldi az ingatlan-minősítő nyilatkozatot.

 (3) E törvény erejénél fogva az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek vagyonkezelői joga, valamint vagyonkezelési 
szerződése megszűnik
a) 2020. augusztus 1.  napjával az  ingatlan-minősítő nyilatkozatban meghatározott azon ingatlanok 

tekintetében, amelyek a főváros közigazgatási határán belül helyezkednek el,
b) 2021. január 1.  napjával az  ingatlan-minősítő nyilatkozatban meghatározott azon ingatlanok tekintetében, 

amelyek a főváros közigazgatási határán kívül helyezkednek el.
 (4) A  (3)  bekezdés szerinti vagyonkezelői jog megszűnésével érintett, jogszabály alapján nem az  MNV  Zrt. 

tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami tulajdonú ingatlanok tekintetében a  tulajdonosi joggyakorló 
tulajdonosi joggyakorlása – ide nem értve a  Beruházási Ügynökség, valamint a  Nemzeti Földügyi Központ 
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanokat – e  törvény erejénél fogva a  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti 
ingatlanok tekintetében 2020. augusztus 1.  napjával, a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti ingatlanok tekintetében 
2021.  január  1.  napjával megszűnik. Ezen ingatlanok felett a  tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
tulajdonosi joggyakorlóként a  (3) bekezdés a) pontja szerinti ingatlanok tekintetében 2020. augusztus 1. napjától, 
a (3) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok tekintetében 2021. január 1. napjától az MNV Zrt. gyakorolja.

 (5) A vagyonkezelői jog (3) bekezdés szerinti megszűnésének időpontjától az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervet 
az  érintett ingatlanok vonatkozásában – a  (6)  bekezdés szerinti kijelölő okirat kiállításáig – átmeneti használati 
jog illeti meg e  törvény erejénél fogva. Az  átmeneti használati jog az  ingatlan-nyilvántartásba nem jegyeztethető 
be. Az  átmeneti használati jog időtartama alatt a  költségvetési szerv jogosult a  (3)  bekezdése szerinti ingatlan 
ingyenes használatára a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény haszonkölcsön-szerződésre vonatkozó 
rendelkezései szerint, az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott eltérésekkel.

 (6) Az  MNV  Zrt. – az  ingatlan-minősítő nyilatkozat, valamint a  központi költségvetési szervek jogszabályban előírt 
adatszolgáltatása alapján – felülvizsgálja az  érintett ingatlanok használati viszonyait és gondoskodik az  állami 
elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony létrehozására irányuló kijelölő okiratok kiadásáról.

 (7) A  (6)  bekezdés szerinti kijelöléssel érintett állami tulajdonú ingatlanok tekintetében az  állami elhelyezési célú 
ingatlanként történő használatot az ingatlan jogi jellegeként kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba.

 (8) A kijelölés kezdő napjával az elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanokkal kapcsolatos jogviszonyokba – ide 
nem értve az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott, valamint az európai uniós vagy egyéb 
pályázattal összefüggő jogviszonyokat – az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési szerv helyébe e  törvény erejénél 
fogva jogutódként az MNV Zrt. lép.

 (9) Az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési szervtől átvett elhelyezési célú ingatlanokat és rekreációs célú ingatlanokat 
érintő – ide nem értve az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott, valamint a  nem európai 
uniós vagy egyéb pályázattal összefüggő – beruházások, felújítások beszerzésére vonatkozóan
a) a  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti ingatlanok tekintetében 2020. augusztus 1.  napján folyamatban 

lévő közbeszerzési és beszerzési eljárásokba az  MNV  Zrt. – a  (8)  bekezdésében foglaltaktól eltérően 
2020. augusztus 1. napján – a költségvetési szerv helyébe jogutódlással belép,

b) a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti ingatlanok tekintetében 2021. január 1.  napján folyamatban lévő 
közbeszerzési és beszerzési eljárásokba az  MNV  Zrt. – a  (8)  bekezdésében foglaltaktól eltérően 
2021. január 1. napján – a költségvetési szerv helyébe jogutódlással belép.

 (10) Az  MNV  Zrt. jogosult azon szerződéseket, amelyekbe a  (8) és (9)  bekezdés alapján jogutódként belép, 
a jogutódlástól számított kilencven napon belül felmondani.
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 (11) E § alkalmazásában
a) állami elhelyezési célú ingatlan:

aa) a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv részére állami elhelyezési 
célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használatba adott többségében irodai funkciót 
ellátó, Magyarország területén található ingatlan, ahol az  ingatlanon fekvő építmény valamennyi 
helyiségét figyelembe véve megállapítható, hogy azok többsége irodai rendeltetésű vagy azok 
tényleges hasznosítása irodai célokat szolgál,

ab) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv részére állami elhelyezési célú 
ingatlanhasználati jogviszony keretében használatba adott olyan oktatási, üdültetési vagy egyéb 
rekreációs célt szolgáló, Magyarország területén található ingatlan, amely nem a költségvetési szerv 
szakmai alapfeladataként meghatározott tevékenység ellátását biztosítja,

b) elhelyezési célú ingatlan: a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 
munkaszervezetének elhelyezését szolgáló, többségében irodai funkciót ellátó ingatlan, ahol az  ingatlanon 
fekvő építmény valamennyi helyiségét figyelembe véve megállapítható, hogy azok többsége irodai 
rendeltetésű vagy azok tényleges hasznosítása irodai célokat szolgál,

c) rekreációs célú ingatlan: a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által használt, 
nem a  költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott tevékenység ellátásához szükséges 
oktatási, üdültetési vagy egyéb rekreációs célt szolgáló ingatlan.

 (12) A  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 2.  mellékletében meghatározott kiemelt nemzeti 
emlékhely területén található állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az  (1)–(10)  bekezdést nem kell 
alkalmazni.

149. § (1) Az MNV Zrt. 2020. december 31-éig jogosult a vagyonkezelési szerződést egyoldalú nyilatkozattal felmondani
a) az üres ingatlanok vonatkozásában, valamint
b) azon ingatlanok tekintetében, amelyek vonatkozásában a  148.  § (6)  bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján 

megállapítja, hogy az ingatlan-minősítő nyilatkozatban nem szerepelnek.
 (2) Az MNV Zrt. az egyoldalú nyilatkozatát tartalmazó kérelemmel gondoskodik

a) a 148. § (3) bekezdése alapján, valamint az (1) bekezdés szerinti felmondás alapján megszűnő vagyonkezelői 
jognak, kezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről,

b) az  állami elhelyezési célú ingatlan jogi jellege ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének kezdeményezéséről, 
valamint

c) a  tulajdonosi joggyakorló személyében bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetéséről.

 (3) E  § alkalmazásában üres ingatlannak minősül a  központi költségvetési szervek vagyonkezelésében vagy 
kezelésében lévő, átmenetileg vagy tartósan nem használt, nem hasznosított, Magyarország területén található 
ingatlan, vagy – nem 1/1 állami tulajdonú ingatlan esetén – az állami tulajdoni hányadnak természetben megfelelő 
ingatlanrész.

46. Hatályba léptető rendelkezések

150. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6–20. § az e törvény kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
 (3) A 130. § az e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
 (4) A 97. § 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (5) A 81. § 1. pontja, a 119. §, a 120. § és a 128. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (6) A 100. § 2020. szeptember 2-án lép hatályba.
 (7) Az 50. § és az 52. § 2020. szeptember 20-án lép hatályba.
 (8) A 2. §, az 5. §, a 21. §, a 27. §, a 28. §, a 31. §, a 36. §, a 38. §, a 45. §, a 49. §, az 57. §, az 58. §, a 61. §, a 62. §, a 67. §, 

a 69. §, a 71. §, a 73. §, a 81. § 6–8. pontja, a 82. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja, a 84. §, a 85. § (1)–(3) bekezdése, a 86. §, 
a 87. §, a 92. §, a 98. §, a 99. §, a 101. §, a 104. §, a 105. §, a 107. §, a 108. §, a 110. §, a 111. § 1. és 3. pontja, a 118. § 
1. pontja, a 126. § és a 146. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
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47. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

151. §  E törvény
1. 50–53. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke,
2. 54. § 1., 2., 4. és 5. pontja és 55. § 2. pontja az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 

45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése,
3. 56. §-a és 59. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,
4. 61. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,
5. 95. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

48. Az Európai Unió jogának való megfelelés

152. §  E törvény 8.  §-a és 10.  §-a a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről, a  648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint 
a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47.  cikk (2)  bekezdésének való 
megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet a 2020. évi LXXVI. törvényhez
„13. számú melléklet az 1992. évi LXXXIV. törvényhez

 1. Az állami adóhatóságnál kezelt késedelmi pótlék és bírság bevételi számlákra a tárgyhónapban befolyt bevételekből 
a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap számára a havonta átutalásra kerülő összeg meghatározása 
az alábbiak szerint történik (előirányzaton eredeti előirányzatot kell érteni):

ahol
1.1. A: az adóhatóságnál kezelt azon tárgyévi adó, járulék, hozzájárulás, illeték költségvetési bevételi előirányzata, 

kivéve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai – a képlet E: és Ny: fogalmak szerinti – bevételek előirányzata, 
amely befizetési kötelezettségek nem teljesítése esetére jogszabály késedelmi pótlék, illetve bírság fizetési 
kötelezettséget ír elő.

1.2. E: a  tárgyévi szociális hozzájárulási adó Egészségbiztosítási Alapot megillető része, a  biztosított által 
fizetett társadalombiztosítási járulékból az  Egészségbiztosítási Alapot megillető rész, a  biztosítotti 
egészségbiztosítási járulék, az  egészségügyi hozzájárulás, egészségügyi szolgáltatási járulék bevételi 
előirányzata, a  táppénz-hozzájárulás bevételi előirányzatának harmada, a  folyamatos gyógyszerellátást 
biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos 
bevételek előirányzata.

1.3. Ny: a tárgyévi szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető része, a biztosított által fizetett 
társadalombiztosítási járulékból a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető rész, a nyugdíjjárulék.

1.4. P: az  adóhatóságnál az  adóztatási tevékenységgel összefüggően kezelt késedelmi pótlék bevételi 
számlára a  tárgyhónapban befolyt bevételnek az  adózók (kifizetők) által ezen a  jogcímen visszaigényelt és 
az adóhatóság által a tárgyhónapban visszautalt tételekkel csökkentett összege.
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1.5. B: az  adóhatóságnál az  adóztatási tevékenységgel összefüggően kezelt bírság, mulasztási bírság, 
önellenőrzési pótlék bevételi számlára a tárgyhónapban befolyt bevételnek az adózók (kifizetők) által ezeken 
a  jogcímeken visszaigényelt és az  adóhatóság által a  tárgyhónapban visszautalt tételekkel csökkentett 
összege.”

2. melléklet a 2020. évi LXXVI. törvényhez

 1. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 1. melléklet 3. pontja helyébe az következő rendelkezés lép:
„3. A munkáltató és a kifizető (ideértve a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a Tbj. 4. § 2. pontja 
szerinti egyéni vállalkozót és a  biztosított mezőgazdasági őstermelőt, és a  Tbj. 87.  §-a szerinti kötelezettet is), 
valamint a Tbj. 68. § (2) és (3) bekezdése és a Tbj. 85. § alapján eljáró szerv – a munkáltató, kifizető adóazonosító 
számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és 
adószámának közlésével – az állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon bejelenti az  általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési 
idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a  biztosítás szünetelésének időtartamát, a  heti 
munkaidejét, a FEOR-számát, a TAJ számát. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi 
és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a  biztosított állampolgárságát is kötelező 
bejelenteni. A bejelentést
3.1. a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése 
előtt, álláskeresési támogatás esetén a  támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő tíz  napon 
belül, illetve ha a  biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a  biztosítási kötelezettség megállapítását 
követő napon kell teljesíteni,
3.2. a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított 
ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell teljesíteni,
3.3. ha a foglalkoztató személyében jogutódlás következik be, a jogutód munkáltató, kifizető köteles a jogutódlással 
érintett, a  Tbj. 6.  § (1)  bekezdés a)–c) és f )–g)  pontja, valamint (2)  bekezdése szerinti biztosított személyre 
vonatkozóan teljesíteni; a  bejelentési határidőkre a  3.1. és 3.2.  pontot, a  bejelentendő adatok körére e  bekezdést 
kell alkalmazni, azzal, hogy a bejelentésben fel kell tüntetni a jogelőd nevét, elnevezését és adószámát, a jogutódlás 
tényét és napját, továbbá a jogutód nevét, elnevezését, adószámát és a jogutód megalakulása napját is.”

 2. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 1. melléklet 6–8. pontja helyébe az következő rendelkezések lépnek:
„6. Az állami adó- és vámhatóság a 3. és 5. pontban meghatározott, munkáltató vagy kifizető, valamint a Tbj. 68. § 
(2) és (3)  bekezdése alapján eljáró szerv által elektronikusan bejelentett adatokat azok beérkezését követően 
elektronikus úton haladéktalanul megküldi az  egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartásának. A  nyomtatványon 
teljesített munkáltatói, kifizetői bejelentéseket az állami adó- és vámhatóság soron kívül feldolgozza és elektronikus 
dokumentum formájában továbbítja az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása részére.
6/A. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap Kezelője az állami adó- és vámhatóság részére folyamatosan, elektronikus 
dokumentum formájában megküldi az  egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartás azon adatait, melyek nem 
az állami adó- és vámhatóság 6. pont szerinti adatszolgáltatása során kerültek bejegyzésre.
7. Az állami adó- és vámhatóság a 3. és 5. pontban meghatározott, a munkáltató vagy a kifizető, valamint a Tbj. 68. § 
(2) és (3)  bekezdése alapján eljáró szerv által elektronikusan bejelentett adatok közül a  foglalkoztatott biztosított 
családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, 
a  biztosítás szünetelésének időtartamát, a  heti munkaidejét, a  FEOR-számát, azok beérkezését követően 
elektronikus úton haladéktalanul megküldi az  állami szakképzési és felnőttképzési szerv pályakövetési rendszert 
működtető nyilvántartása részére. A nyomtatványon teljesített munkáltatói, kifizetői bejelentéseket az állami adó- 
és vámhatóság soron kívül feldolgozza és elektronikus dokumentum formájában továbbítja az állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv pályakövetési rendszert működtető nyilvántartásának.
8. Az  állami adó- és vámhatóság a  3. és 5.  pontban meghatározott, munkáltató vagy kifizető, valamint a  Tbj. 
68.  § (2) és (3)  bekezdése alapján eljáró szerv által bejelentett adatok közül a  munkáltató, több munkáltató 
által létesített munkaviszony esetén az  e  törvény szerint munkáltatónak nem minősülő, Mt. szerinti munkáltató 
azonosítására szolgáló adatokat, a  több munkáltató által létesített munkaviszonyban való részvétele kezdetét és 
a munkaviszonyból való kilépésének idejét, továbbá a kifizető azonosítására szolgáló adatokat, a biztosított személyi 
adatait, állampolgárságát, a  biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a  biztosítás szünetelésének 
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időtartamát, a heti munkaidőt és a FEOR-számot, valamint ezek bejelentése időpontját, illetve az adózó valamennyi 
általa ismert pénzforgalmi jelzőszámát, továbbá a  14.  pontban foglalt adatokat haladéktalanul, illetve a  6.  pont 
szerinti feldolgozást követően elektronikus úton közli a  munkaügyi hatósággal. Az  állami adó- és vámhatóság 
az  országos, illetve ágazati érdekegyeztetésben történő részvétel megállapítása céljából, a  megállapításra 
törvényben feljogosított hatóság igénylése alapján tizenöt napon belül elektronikus úton megküldi az 1. pontban 
meghatározott adatok közül a munkáltató fő tevékenységének a mindenkor hatályos TEÁOR-nómenklatúra, egyéni 
vállalkozók esetén a mindenkor hatályos ÖVTJ-kódok szerinti besorolását, ezenkívül az ágazati érdekegyeztetésben 
történő részvétel megállapítása céljából a  munkáltató bevallásában szereplő, a  tárgyévet megelőző második évi 
éves nettó árbevételére vonatkozó adatokat. Az  állami adó- és vámhatóság az  egyszerűsített foglalkoztatásról 
szóló törvényben meghatározott, munkáltató által bejelentett adatokat a  feldolgozást követően haladéktalanul 
–  elektronikus úton – megküldi a  munkaügyi hatóságnak, az  állami foglalkoztatási szervnek, valamint 
az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartásának.”

2020. évi LXXVII. törvény
a rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről*

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2.  §-a 
a következő 45–47. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„45. Rozsdaövezeti akcióterület: az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben kijelölt, 
közlekedési, közmű- és intézményi infrastruktúrával ellátott vagy fenntartható módon ellátható, lakó- és más 
rendeltetés kialakítására alkalmas, jellemzően barnamezős területeket is magában foglaló terület, függetlenül attól, 
hogy a barnamezős területek 8. § (7) bekezdése szerinti lehatárolása megtörtént-e.
46. Azonnali rozsdaövezeti akcióterület: olyan rozsdaövezeti akcióterület, amelyen a  megvalósítani kívánt építési 
beruházások megindításához szükséges előkészítő munkák elvégzése nem szükséges, illetve azok folyamatban 
vannak vagy rövid időn belül elvégezhetőek, és amely tekintetében engedélyezett vagy előkészítés alatt álló építési 
beruházás megvalósítását tervezik a  tulajdonosok, építtetők, és a  kapcsolódó kedvezmények bevezetése gyors 
építkezéskezdést eredményezhet.
47. Közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterület: olyan rozsdaövezeti akcióterület, amely tekintetében összetett 
előkészítő munkák, adott esetben környezeti kármentesítés, bontás, közműrendezés és infrastruktúra-fejlesztés, 
tulajdonrendezés, telekalakítás és településrendezési feladatok elvégzése szükséges, és amely fejlesztési célú 
területként való rendelkezésre állása kormányzati koordinációt, jelentős anyagi ráfordítást és többéves előkészítő 
időszakot igényel.”

2. §  Az Étv. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  rozsdaövezeti akcióterület, az  azonnali rozsdaövezeti akcióterület, valamint a  közép- és hosszú távú 
rozsdaövezeti akcióterület lehatárolását a Kormány – a  települési önkormányzat, a  fővárosban az  illetékes kerületi 
önkormányzat véleményének kikérésével – rendeletben állapítja meg.”

3. §  Az Étv. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) Kiemelten fontos közérdekű cél az  egészséges lakó- és munkakörülmények javítása, a  környezet- és 
a  természetvédelem szempontjainak figyelembevétele, az  infrastrukturális erőforrások optimális kihasználása, 
a  rozsdaövezeti akcióterületek alkalmassá tétele a  lakhatási feltételek biztosítására és városszövetbe integrálása, 
a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése érdekében.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített célok megvalósítása érdekében a rozsdaövezeti akcióterületen megvalósítani kívánt 
beruházások megvalósítására a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 11/B–11/G.  §-ában foglalt, a  kiemelten közérdekű 
beruházások megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

4. §  Az Étv. 62. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1g) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  rozsdaövezeti akcióterület és azon belül az  azonnali rozsdaövezeti 
akcióterület, illetve a közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterület lehatárolását rendeletben állapítsa meg.”

2. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

5. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 1.  § (1)  bekezdése a  következő i)  ponttal 
egészül ki:
(A törvény hatálya az egyes,)
„i) az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti rozsdaövezeti akcióterületen 
megvalósítandó, valamint a rozsdaövezeti akcióterület fejlesztésének előkészítését szolgáló vagy azt elősegítő,”
[nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítására, valamint az  azokkal összefüggő, 
a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) 
indult eljárásokra és e törvény szerinti egyéb eljárásokra terjed ki.]

6. § (1) Az Ngtv. 11/B. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Kiemelten közérdekű beruházás esetében a  Kormány rendeletben állapíthatja meg a  kiemelten közérdekű beruházás 
helyszínére és közvetlen környezetére vonatkozóan)
„f ) a felszín alatti vizek és a földtani közeg kármentesítésével összefüggő hatósági eljárások ágazati jogszabályban 
foglaltaktól eltérő különös eljárási szabályait, a kármentesítés során a tényfeltárás, a beavatkozás és a kármentesítési 
monitoring egyedi szabályait.”

 (2) Az Ngtv. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti településrendezési és beépítési szabály, valamint egyedi építési követelmény 
az  Étv. 13.  § (1)  bekezdésével összefüggő követelményekre, valamint az  országos településrendezési és építési 
követelményektől, az  országos tűzvédelmi szabályoktól, továbbá a  változtatási és építési tilalmat elrendelő 
szabályoktól, valamint a településrendezési eszközökben foglaltaktól való eltérő rendelkezésekre vonatkozhat.”

 (3) Az Ngtv. 11/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti kármentesítési eljárásban az ügyintézési határidő negyvenkét nap.”

7. §  Az Ngtv. 12. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„b) a  kiemelten közérdekű beruházás megvalósításával összefüggő sajátos településrendezési és beépítési 
szabályokat, egyedi építési követelményeket, sajátos telekalakítási követelményeket, egyedi településképi 
követelményeket, egyedi örökségvédelmi szabályokat, a  fás szárú növények védelmére vonatkozó szabályokat, 
valamint a  felszín alatti vizek és a  földtani közeg kármentesítésével összefüggő hatósági eljárások különös eljárási 
szabályait, a kármentesítés során a tényfeltárás, a beavatkozás és a kármentesítési monitoring egyedi szabályait,”

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

8. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a következő 340. §-sal egészül ki:
„340. § A 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázatnak a rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges 
intézkedésekről szóló 2020. évi LXXVII. törvénnyel megállapított 59. sorát azokban az  esetekben kell alkalmazni 
először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont a rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges 
intézkedésekről szóló 2020. évi LXXVII. törvény hatálybalépésének napjára vagy azt követő időpontra esik.”

9. §  Az Áfa tv. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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4. Záró rendelkezések

10. §  Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

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

1. melléklet a 2020. évi LXXVII. törvényhez

Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 59. sorral egészül ki:

(Sorszám Megnevezés vtsz.)

„59.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott rozsdaövezeti 
akcióterületen található földrészleten létesített többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy 
kialakított, 150 négyzetmétert meg nem haladó összes hasznos alapterülettel rendelkező, a 86. § 
(1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó lakás értékesítése”

  

2020. évi LXXVIII. törvény
egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról*

1. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló  
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

1. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény
a) 4.  § (1)  bekezdésében a „nyugdíjprémium” szövegrész helyébe a „nyugdíjprémium, a  tizenharmadik havi 

nyugdíj” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „egyszeri juttatást” szövegrész helyébe az  „egyszeri juttatást és 

tizenharmadik havi ellátást” szöveg
lép.

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

2. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdés 4. pontjában az „egyszeri 
juttatás” szövegrész helyébe az „az egyszeri juttatás, a  tizenharmadik havi nyugdíj, a  tizenharmadik havi ellátás” 
szöveg lép.

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

3. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7. pont 7.39. alpontjában az „egyszeri 
juttatás a juttatás” szövegrész helyébe az „egyszeri juttatás és tizenharmadik havi ellátás a juttatás, illetve az ellátás” 
szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

4. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) I. Fejezete a következő 
alcímmel egészül ki:
„A tizenharmadik havi nyugdíj
6/A.  § (1) Tizenharmadik havi nyugdíjra az  jogosult, aki a  tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint 
a tárgyév januárjára társadalombiztosítási nyugellátásban vagy a 6. § (4) bekezdése szerinti ellátásban részesül.
(2) Ha a  jogosult több társadalombiztosítási nyugellátásban vagy a  6.  § (4)  bekezdése szerinti ellátásban részesül, 
a tizenharmadik havi nyugdíjra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.
(3) A tizenharmadik havi nyugdíj összege megegyezik a tárgyév január hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet 
megelőző év legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító társadalombiztosítási 
nyugellátások és a 6. § (4) bekezdése szerinti ellátások együttes összegével.
(4) A tizenharmadik havi nyugdíjat a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyév első negyedévében, hivatalból, külön határozat 
meghozatala nélkül folyósítja.”

5. §  A Tny. 101. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy)
„k) a tizenharmadik havi nyugdíj megállapítására és folyósítására vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben határozza meg.)

6. §  A Tny. a következő 102/K. §-sal egészül ki:
„102/K. § A tizenharmadik havi nyugdíj összege a 6/A. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően
a) a 2021. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 25%-a,
b) a 2022. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 50%-a,
c) a 2023. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 75%-a.”

5. Záró rendelkezés

7. §  Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

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

2020. évi LXXIX. törvény
a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról*

1. §  A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bgtv.)
a) 1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „iskolaszövetkezet” szövegrész helyébe az „iskolaszövetkezet, közérdekű 

nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet)” szöveg,
b) 1.  § (2)  bekezdés i)  pontjában, 12.  § (1)  bekezdésében az  „iskolaszövetkezetet” szövegrész helyébe 

az „iskolaszövetkezetet, nyugdíjas szövetkezetet” szöveg,
c) 1.  § (2)  bekezdés i) és l)  pontjában, 11.  § (3)  bekezdésében, 12.  § (1), (2) és (4)  bekezdésében, 13/A.  § 

(1)  bekezdés e)  pontjában az  „iskolaszövetkezeti” szövegrész helyébe az  „iskolaszövetkezeti, nyugdíjas 
szövetkezeti” szöveg,

d) 1.  § (2)  bekezdés k)  pontjában, 11.  § (1), (1a), (1b), (2), (5) és (6)  bekezdésében, 12.  § (2)  bekezdésében, 
13/A. § (1) bekezdés f ) pontjában az „iskolaszövetkezet” szövegrész helyébe az „iskolaszövetkezet, nyugdíjas 
szövetkezet” szöveg,

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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e) 1.  § (2)  bekezdés l)  pontjában, 11.  § (1b)  bekezdésében, 13.  § (3)  bekezdésében az „iskolaszövetkezetnek” 
szövegrész helyébe az „iskolaszövetkezetnek, nyugdíjas szövetkezetnek” szöveg,

f ) 11.  § (3) és (4)  bekezdésében, 12.  § (3) és (4)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében az „iskolaszövetkezet” 
szövegrészek helyébe az „iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet” szöveg,

g) 11.  § (4)  bekezdésében az  „iskolaszövetkezeti” szövegrészek helyébe az  „iskolaszövetkezeti, nyugdíjas 
szövetkezeti” szöveg

lép.

2. §  A Bgtv. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  törvénynek a  Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2020. évi 
LXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: 2020. évi LXXIX. törvény) megállapított rendelkezéseit a 2020. évi LXXIX. törvény 
hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárás alatt álló nyugdíjas szövetkezet szolgáltatását igénybevevő 
gazdálkodó szervezet, továbbá a  vele szerződéses kapcsolatban álló nyugdíjas szövetkezet tekintetében 
is alkalmazni kell, ha a  felszámolási eljárásban a  Cstv. 52.  §-a szerinti zárómérleg elkészítésére a  2020. évi 
LXXIX. törvény hatálybalépésekor még nem került sor.”

3. § (1) A Bgtv. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Bgtv. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

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

1. melléklet a 2020. évi LXXIX. törvényhez

A Bgtv. 3. mellékletében az „iskolaszövetkezet” szövegrészek helyébe az „iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet” 
szöveg lép.

2. melléklet a 2020. évi LXXIX. törvényhez

A Bgtv. 4. mellékletében
a) az „iskolaszövetkezet” szövegrészek helyébe az „iskolaszövetkezet, nyugdíjas szövetkezet” szöveg,
b) az „iskolaszövetkezetnél” szövegrész helyébe az „iskolaszövetkezetnél, nyugdíjas szövetkezetnél” szöveg
lép.
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2020. évi LXXX. törvény
egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról*

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. § (1) Az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Teljes személyes illetékmentességben részesül:)
„o) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 
2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító,”

 (2) Az Itv. 26. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)
„u) a magánszemély lakásvásárlása, ha az eladó az 5. § (1) bekezdésének o) pontja szerinti Lebonyolító;”

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

2. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (5) bekezdésében a „Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-re” szövegrész helyébe 
a „Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 
2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolítóra” szöveg lép.

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

3. §  Hatályát veszti a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény „Kielégítés a Nemzeti Eszközkezelő által kifizetett 
vételárból” című alcíme.

4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

4. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7.19. pont b) alpontjában a „Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt.” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek 
otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító” szöveg lép.

5. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

5. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 5. számú melléklet 14.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„14. a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 
2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító,”

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

6. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C.  § (1)  bekezdés l)  pont lc)  alpontjában az  „a Nemzeti 
Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Eszközkezelő Programban 
részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti 
Lebonyolító” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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7. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

7. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3.  § g)  pont ga)  alpontjában a  „hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján 
a  Nemzeti Eszközkezelő Zrt.” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes 
személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító” szöveg lép.

8. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  
2006. évi V. törvény módosítása

8. §  Hatályát veszti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 27. § 
(4) bekezdés b) pont be) alpontja és (7) bekezdése.

9. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

9. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 20/G. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos, az Áht. 19. § (3) bekezdése 
szerinti tulajdonosi ügyletek tekintetében a  miniszter tevékenységének ellátásában az  MNV Zrt. közreműködik, 
az  MNV Zrt. e  körben végzett tevékenységéhez kapcsolódó jogügyletek tekintetében – a  (2)  bekezdésben 
foglaltaktól eltérően – az MNV Zrt.-t a miniszter képviseli harmadik személyekkel szemben.”

10. §  A Vtv. 27. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  alapfeladatként vagy főtevékenységként közfeladatot ellátó, továbbá a  közfeladathoz vagy a  lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátásához szükséges infrastruktúrát biztosító vagyonkezelő a visszapótlási kötelezettség 
teljesítése alól e  törvény erejénél fogva mentesül azzal, hogy a  tulajdonosi joggyakorló és a  vagyonkezelő 
a vagyonkezelési szerződésben ettől eltérően is megállapodhat.”

11. §  A Vtv.
1.  18. § (1) bekezdésében az „Alapító okiratának” szövegrész helyébe az „Alapszabályának” szöveg,
2.  18. § (3) bekezdésében az „Az MNV Zrt. alapító okiratát” szövegrész helyébe az „Az MNV Zrt. alapszabályát” 

szöveg,
3.  20. § (7) bekezdésében az „az alapító okiratnak” szövegrész helyébe az „az alapszabálynak” szöveg,
4.  20. § (9) bekezdésében az „az alapító okirat” szövegrész helyébe az „az alapszabály” szöveg,
5.  20/D.  § (3)  bekezdésében az  „az MNV Zrt. alapító okiratában” szövegrész helyébe az  „az MNV Zrt. 

alapszabályában” szöveg,
6.  20/D. § (5) bekezdésében az „az alapító okiratba” szövegrész helyébe az „az alapszabályba” szöveg,
7.  20/G. § (1) bekezdésében az „az MNV Zrt. alapító okirata” szövegrész helyébe az „az MNV Zrt. alapszabálya” 

szöveg
lép.

10. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

12. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/A.  § (14)  bekezdésében, 141/I.  § (9) és (11)  bekezdésében, 
valamint 141/J. § (10) bekezdésében a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg lép.

11. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

13. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1.  § (2f )  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2f ) Nem képezi a  Nemzeti Földalap részét az  országos és helyi közúthálózat és a  vasúti pályahálózat 
működtetéséhez használt ingatlan, függetlenül attól, hogy az ingatlan-nyilvántartásban milyen művelési ággal vagy 
kivett megnevezéssel van nyilvántartva.”

14. §  Hatályát veszti az Nftv. 1. § (2c) bekezdése.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	168.	szám 4797

12. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének 
rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

15. §  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló  
2011. évi LXXV. törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hitelező minden tárgynegyedév első napján megyei, fővárosi szinten megállapítja az  összes fedezeti 
ingatlanának a  számát, és a  7.  §-ban foglaltak szerint kijelöli azokat, amelyek tekintetében kényszerértékesítést 
kezdeményez.”

13. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

16. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kincstárban fizetési számlát kötelesek vezetni)
„h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló  
2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító,”

14. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

17. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55.  § (9)  bekezdésében a  „Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 
által a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló törvény alapján megvásárolt” szövegrész helyébe a „Nemzeti Eszközkezelő Programban részt 
vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító 
vagyonkezelésében lévő” szöveg lép.

15. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

18. §  Hatályát veszti a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 2. § (5) bekezdése.

16. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

19. § (1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 1. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„h) Holding Szövetkezet: az  Integrációs Szervezet integrált hitelintézetnek nem minősülő, szövetkezeti formában 
működő tagja, aki integrált hitelintézetben tulajdonjoggal rendelkezik;
i) Integrációs Szervezet: az  integrált hitelintézet tekintetében a  hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra 
vonatkozó prudenciális követelményekről és a  648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 
575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU 
rendelete) 10. cikkében meghatározott központi szerv feladatait ellátó szervezet;”

 (2) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„m) integrációs üzleti irányító szervezet: az  Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 10.  cikkében 
meghatározott központi szerv feladatainak ellátásában e  törvény felhatalmazása alapján közreműködő, 
az Integrációs Szervezet tagjaként működő, de integrált hitelintézetnek nem minősülő pénzügyi intézmény;”

 (3) Az  Szhitv. 1.  § (1)  bekezdés s) és t)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  bekezdés a  következő 
u) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„s) részjegy: szövetkezeti formában működő integrált hitelintézet tagjának vagyoni részesedése;
t) integrált hitelintézet: a  takarékszövetkezet, a  hitelszövetkezet és minden olyan egyéb hitelintézet is, amelynek 
működését vagy amelynek betéteit 2013. január 1-jén Önkéntes Takarékszövetkezeti intézményvédelmi alapok 
valamelyike védte, valamint az  a  hitelintézet, amelyet az  integrációs üzleti irányító szervezet igazgatóságának 
előzetes egyetértését, továbbá a Felügyelet előzetes jóváhagyását követően felvettek az Integrációs Szervezetbe;
u) hitelintézetek integrációja: az Integrációs Szervezet és annak valamennyi tagja;”
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 (4) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés x) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„x) veszélyeztető magatartás: az  Integrációs Szervezet tagjának olyan – e  törvény alapján kiadott irányelvben 
meghatározott – tevékenysége vagy mulasztása, amely a hitelintézetek integrációja céljainak határidőben történő 
megvalósítását nagymértékben veszélyezteti;”

 (5) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés z) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„z) vezető állású személy: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 122. pontjában ekként meghatározott fogalom.”

 (6) Az Szhitv. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hitelintézetek integrációja az  1/A.  §-ban meghatározott célok elérése érdekében jön létre és működik. 
A hitelintézetek integrációjának központi szerve az Integrációs Szervezet.”

 (7) Az Szhitv. 1. § (5b) és (5c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5b) Az  Integrációs Szervezet Felügyelet által felügyelt tagja az  (5a)  bekezdés szerinti állományátruházását 
megelőzően az  átruházás szándékát köteles előzetesen bejelenteni a  Felügyelet felé, megjelölve 
az állományátruházás időpontját. Az átvevő integrált hitelintézet a 17/U. § (7)–(9) bekezdése alkalmazásával jogosult 
az  érintett szerződések módosítására. Betétállomány és más visszafizetendő pénzeszköz, valamint pénzforgalmi 
szolgáltatási keretszerződés-állomány átruházása esetén a  Felügyelet által jogszabály alapján a  belföldi fizetési 
rendszerek közvetlen és közvetett résztvevőiről vezetett nyilvántartásban, hitelesítő táblában az  átadó integrált 
hitelintézet mint pénzforgalmi szolgáltató azonosító kódját az átvevő integrált hitelintézet az átruházás időpontjától 
kezdődően jogosult sajátjaként használni. A  Hpt. állományátruházásra vonatkozó szabályainak alkalmazása 
tekintetében az  állományátruházás bejelentésben megjelölt időpontját kell figyelembe venni az  átruházás 
Felügyelet által engedélyezett időpontja helyett.
(5c) Az Integrációs Szervezet és tagjai saját tőkéje a hitelintézetek integrációjának az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete 11. cikk (1) bekezdése szerinti összevont szavatoló tőkéjébe beszámítandó.”

20. §  Az Szhitv. 1/A. § b)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény célja)
„b) az integrált hitelintézetek hosszú távú prudens működésének intézményi biztosítása,
c) a hitelintézetek integrációjának professzionalizálása, modernizálása, versenyképessé szervezése,
d) a hitelintézetek integrációja kockázatkezelésének javítása,
e) a hitelintézetek integrációja integrált működésének és az ehhez szükséges infrastruktúrának a biztosítása,
f ) az a)–e) pontban foglaltak megvalósítása érdekében a működési szabályzatok egységesítése,
g) a hitelintézetek integrációja intézményvédelmének biztosítása,”

21. § (1) Az Szhitv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Integrációs Szervezet tagja az  integrált hitelintézet, az  integrációs üzleti irányító szervezet, a  Holding 
Szövetkezet, valamint az  Integrációs Szervezet tagjai közé felvett, Kapcsolt Vállalkozásnak minősülő vagy 
az Integrációs Szervezet tagja felett ellenőrző befolyást gyakorló, a Felügyelet által felügyelt intézmény.”

 (2) Az Szhitv. 3. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  integrált hitelintézet működési engedélye fenntartásának feltétele, hogy az  integrált hitelintézet 
az  Integrációs Szervezeti tagságát folyamatosan fenntartja és az  integrált hitelintézet az  integrációs üzleti irányító 
szervezet legalább egy darab – az  Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú és 
sorozatú – részvényének tulajdonosa.
(3a) A  (3) bekezdéstől eltérően nem kötelező, hogy az  integrált hitelintézet az  integrációs üzleti irányító szervezet 
legalább egy darab – az  Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú és sorozatú –  
részvényének tulajdonosa legyen abban az  esetben, ha az  érintett integrált hitelintézetnek az  integrációs üzleti 
irányító szervezet többségi tulajdonosa, továbbá annak az  Integrációs Szervezeti tagnak sem áll fenn ilyen 
kötelezettsége, amely az integrációs üzleti irányító szervezet felett ellenőrző befolyást gyakorol.”

22. § (1) Az Szhitv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Integrációs Szervezet vagyona a  számviteli szabályok alapján figyelembe vett saját tőke, amelynek részét 
képezi különösen a  tagok – közvetlenül az  Integrációs Szervezet részére rendelkezésre bocsátott – vagyoni 
hozzájárulása, az  Önkéntes Takarékszövetkezeti intézményvédelmi alapok, a  HBA és a  Szövetkezeti Hitelintézetek 
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Tőkefedezeti Közös Alapja jogutódlásával átadásra került vagyon, a  Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja 
által rendelkezésre bocsátott vagyon, valamint az Integrációs Szervezet gazdálkodásának eredménye.”

 (2) Az Szhitv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Integrációs Szervezet tagja évente tagdíjat fizet az Integrációs Szervezetnek. A tagdíj összegét az Integrációs 
Szervezet Közgyűlése úgy állapítja meg, hogy az Integrációs Szervezet tagjai által fizetett tagdíjak összege legalább 
az  Integrációs Szervezet éves működési költségeit biztosítsa. A  tagdíj megfizetésének rendjét az  Integrációs 
Szervezet állapítja meg.”

 (3) Az Szhitv. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Integrációs Szervezet a számláit az általa választott integrált hitelintézet tagjánál vezeti.”

23. §  Az Szhitv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Holding Szövetkezet azt a  személyt jelölheti az  Integrációs Szervezet igazgatósági vagy felügyelőbizottsági 
tagjának, akit a  Holding Szövetkezet közgyűlésén a  tagok többsége vagy küldöttgyűlésén a  Holding Szövetkezet 
küldöttjeinek többsége jelölt személyként megválasztott.”

24. § (1) Az Szhitv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Integrációs Szervezet a  Felügyelet által felügyelt tagjai vonatkozásában egyedi válságkezelési tervet 
készít, amely meghatározza az  Integrációs Szervezet által alkalmazandó intézkedéseket az  érintett tagok azonnali 
és folyamatos fizetőképességét veszélyeztető helyzet kialakulása esetén. Az  egyedi válságkezelési tervnek 
összhangban kell lennie a  csoportszintű helyreállítási tervvel. Az  Integrációs Szervezet az  egyedi válságkezelési 
tervet megküldi a Felügyeletnek.”

 (2) Az Szhitv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Integrációs Szervezet felhívására az  Integrációs Szervezet Felügyelet által felügyelt tagja köteles az  egyedi 
válságkezelési terv elkészítéséhez és felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatást teljesíteni.”

25. §  Az Szhitv. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Integrációs Szervezet
a) felhívja tagját az előírások betartására;
b) a  Felügyelet egyidejű értesítésével határidő tűzésével utasításban kötelezi tagját a  szükséges intézkedések 
megtételére, a  feltárt jogszabálysértés és a  hiányosságok megszüntetésére, vagy a  csoportszintű helyreállítási 
tervnek az  adott tagra vonatkozó életbe léptetésére, ha annak feltételei fennállnak, valamint intézkedési terv 
kidolgozására és végrehajtására a megtett intézkedésekről való beszámolási kötelezettség mellett;
c) a Felügyelet egyidejű értesítésével megvonja az integrációs üzleti irányító szervezeti feladatokat ellátó pénzügyi 
intézménytől az  e  törvényben az  integrációs üzleti irányító szervezet részére biztosított jogkört, és az  integrációs 
üzleti irányító szervezet Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint az  e  törvényben meghatározott 
integrációs üzleti irányító szervezet feladatait ellátó pénzügyi intézmény kiválasztásának részletszabályairól szóló 
rendeletben meghatározottak szerint új pénzügyi intézményt választ ki az  integrációs üzleti irányító szervezeti 
feladatok ellátására.”

26. §  Az Szhitv. 11/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/E.  § (1) Az  Integrációs Szervezet Felügyelet által felügyelt tagja a  jogszabályban meghatározott vagy 
jogszabályon alapuló, a Felügyelet irányába történő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségét az  Integrációs 
Szervezet közreműködésével is teljesítheti. Az  adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség határidőben történő 
teljesítéséért és annak tartalmáért az  érintett tag tartozik felelősséggel, kivéve, ha a  teljesítés határidejének 
az  elmulasztása vagy a  tartalom hiányossága nem az  általa teljesített adatszolgáltatással vagy bejelentéssel 
kapcsolatos.
(2) Az Integrációs Szervezet a változás bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül értesíti a Felügyeletet arról, 
hogy az Integrációs Szervezet adott tagja mely időponttól teljesíti az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettséget 
az Integrációs Szervezet közreműködésével.
(3) Az Integrációs Szervezet a prudens és hatékony működés biztosítása érdekében együttműködési megállapodást 
köthet az e törvényben szabályozott egyes feladatai ellátására.”
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27. §  Az Szhitv. 11/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Integrációs Szervezetből az Integrációs Szervezet tagjai – ide nem értve a Holding Szövetkezetet – e törvény 
rendelkezései szerint, valamint az Integrációs Szervezet alapszabályának megfelelően léphetnek ki.”

28. § (1) Az Szhitv. 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  Integrációs Szervezet tagja és a  Kapcsolt Vállalkozás számviteli törvény szerinti beszámolója – kivéve 
az  átalakulás, egyesülés, szétválás, végelszámolás esetén a  tevékenységet lezáró beszámolókat – elfogadásához 
az  integrációs üzleti irányító szervezet igazgatóságának előzetes jóváhagyása szükséges, amely döntést 
az  integrációs üzleti irányító szervezet igazgatósága az  érintett szervezetnek a  beszámoló elfogadására jogosult 
legfőbb szerve elé terjesztését megelőzően rendelkezésére bocsátott, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott beszámoló 
alapján 15 napon belül hoz meg. Az  integrációs üzleti irányító szervezet az előzetes jóváhagyásról szóló döntését 
az Integrációs Szervezet ügyvezetésének előzetes egyetértését követően hozhatja meg.”

 (2) Az Szhitv. 15. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az  integrációs üzleti irányító szervezet előzetes jóváhagyása szükséges az  Integrációs Szervezet tagjainak és 
a  Kapcsolt Vállalkozásoknak más gazdálkodó szervezetben, illetve jogi személyben történő tulajdonszerzéséhez 
vagy a  szerzett tulajdon értékesítéséhez, ha a  megszerezni vagy értékesíteni tervezett tulajdon értéke, illetve 
vételára meghaladja a  hitelintézetek integrációja konszolidált alapon számított szavatoló tőkéjének 0,1%-át azzal, 
hogy befolyásoló részesedésszerzés esetén az  Integrációs Szervezet előzetes jóváhagyása szükséges. A  tizenkét 
hónapon belül ugyanazon tulajdoni részesedés vonatkozásában végrehajtott ügyleteket együttesen kell figyelembe 
venni.”

29. §  Az Szhitv. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A.  § (1) Az  Integrációs Szervezet tagja – ide nem értve az  integrációs üzleti irányító szervezetet – 
legfőbb szervének üléséről az  integrációs üzleti irányító szervezetet és az  Integrációs Szervezetet a  meghívó 
tulajdonosoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 15 nappal a  legfőbb szerv ülése előtt értesíteni 
kell. Az  értesítéshez csatolni kell a  meghívót, valamint a  napirendekre vonatkozóan az  előterjesztéseket és 
a  kapcsolódó anyagokat. Az  Integrációs Szervezet az  értesítéstől számított 5 napon belül felhívhatja tagját arra, 
hogy az  Integrációs Szervezet által megjelölt, előterjesztést nem tartalmazó napirendi pontokhoz is készítsen 
írásbeli előterjesztést. Az  integrációs üzleti irányító szervezet és az  Integrációs Szervezet képviselője az  Integrációs 
Szervezet tagja legfőbb szervének ülésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.
(2) Az  Integrációs Szervezet tagja – ide nem értve az  integrációs üzleti irányító szervezetet – legfőbb szervének 
üléséről készült jegyzőkönyvet az  ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az  integrációs üzleti irányító 
szervezet és az Integrációs Szervezet részére.
(3) Az  Integrációs Szervezet tagjának – ide nem értve az  integrációs üzleti irányító szervezetet – igazgatósága 
az  ügyrendjét köteles az  elfogadást vagy a  módosítást követő 15 napon belül megküldeni az  Integrációs 
Szervezet részére. Ha az  elfogadott ügyrend ellentétes az  Integrációs Szervezet által meghatározott, az  ügyrend 
szempontjából releváns szabályzattal, illetve az  Integrációs Szervezet érintett tagjának alapszabályával, 
az  Integrációs Szervezet indítványozhatja annak módosítását. Az  Integrációs Szervezet tagjának igazgatósága 
köteles az  Integrációs Szervezet indítványának kézhezvételét követő 15 napon belül – az  indítványban 
meghatározott tartalommal – módosítani az  ügyrendjét. Ha az  Integrációs Szervezet 15 napon belül nem 
nyilatkozik, az ügyrendet részéről elfogadottnak kell tekinteni.
(4) Az  Integrációs Szervezet tagjának – ide nem értve az  integrációs üzleti irányító szervezetet – igazgatósági 
üléséről az  integrációs üzleti irányító szervezetet és az  Integrációs Szervezetet a  meghívó igazgatósági tagoknak 
történő megküldésével egyidejűleg értesíteni kell. A  meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan 
az  előterjesztést és a  kapcsolódó anyagokat. Az  Integrációs Szervezet indokolt esetben az  értesítéstől számított  
3 munkanapon belül felhívhatja a  tagját arra, hogy az  Integrációs Szervezet által megjelölt napirendi pontokhoz 
készítsen írásbeli előterjesztést. Az  integrációs üzleti irányító szervezet és az  Integrációs Szervezet képviselője 
az Integrációs Szervezet tagjának igazgatósági ülésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.
(5) Az igazgatóság üléséről készült jegyzőkönyvet az integrációs üzleti irányító szervezet és az Integrációs Szervezet 
részére az igazgatósági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni.
(6) Az Integrációs Szervezet tagjának – ide nem értve az integrációs üzleti irányító szervezetet – felügyelőbizottsága 
az ügyrendjét az elfogadást, illetve a módosítást követő 15 napon belül köteles megküldeni az Integrációs Szervezet 
részére. Ha az  elfogadott vagy módosított ügyrend ellentétes az  Integrációs Szervezet által meghatározott, 
az  ügyrend szempontjából releváns szabályzattal, illetve az  Integrációs Szervezet érintett tagja alapszabályával, 
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az Integrációs Szervezet indítványozhatja annak módosítását. Az Integrációs Szervezet tagjának felügyelőbizottsága 
köteles az  Integrációs Szervezet indítványának kézhezvételét követő 15 napon belül – az  indítványban 
meghatározott tartalommal – módosítani az ügyrendjét.
(7) Az Integrációs Szervezet tagjának – ide nem értve az integrációs üzleti irányító szervezetet – felügyelőbizottsági 
üléséről az  integrációs üzleti irányító szervezetet és az  Integrációs Szervezetet a  meghívó felügyelőbizottsági 
tagoknak történő megküldésével egyidejűleg értesíteni kell. A  meghívóhoz csatolni kell minden napirendre 
vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat. Az Integrációs Szervezet indokolt esetben az értesítéstől 
számított 3 munkanapon belül felhívhatja a  tagját arra, hogy az  Integrációs Szervezet által megjelölt napirendi 
pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. Az  integrációs üzleti irányító szervezet és az  Integrációs Szervezet 
képviselője az Integrációs Szervezet tagjának felügyelőbizottsági ülésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.
(8) Az Integrációs Szervezet tagja – ide nem értve az integrációs üzleti irányító szervezetet – felügyelőbizottságának 
elnöke a  felügyelőbizottság ülését követő 15 napon belül az  Integrációs Szervezetnek és az  integrációs üzleti 
irányító szervezetnek megküldi azokat a  jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetve jelentéseket, amelyek 
a  felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya az  Integrációs Szervezet 
tagja belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.
(9) Az  (1)–(8)  bekezdést kell alkalmazni az  ülés tartása nélkül hozott határozatok esetében is azzal, hogy 
az  integrációs üzleti irányító szervezet vagy az  Integrációs Szervezet erre irányuló kérése esetén testületi ülést kell 
tartani.
(10) Az  Integrációs Szervezet tagja – ide nem értve az  integrációs üzleti irányító szervezetet – a  hatálybalépést 
követő 15 napon belül minden olyan szabályzatát megküldi az  Integrációs Szervezet számára, amit az  Integrációs 
Szervezetnek az Integrációs Szervezet tagja számára kiadott szabályzata előír.”

30. §  Az Szhitv. 15/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Integrációs Szervezet tagja köteles az  Integrációs Szervezetet az  Integrációs Szervezet igazgatósága 
által elfogadott szabályzatban előírt határidőben, tartalommal és módon értesíteni, ha peres, nemperes vagy 
hatósági eljárást indított, vagy ellene ilyen eljárást vagy pénzügyi békéltető testületi eljárást indítottak, valamint 
ha büntetőfeljelentést tett, vagy őt érintően büntetőeljárás indult. A  büntetőfeljelentésről és a  büntetőeljárás 
megindulásáról az  Integrációs Szervezet köteles a  tudomásszerzésétől számított 8 napon belül értesíteni 
a Felügyeletet.”

31. §  Az Szhitv. III. fejezet címe helyébe a következő szöveg lép:
„III. FEJEzET
Az INTEgRÁLT HITELINTézETEK”

32. § (1) Az Szhitv. 17/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Működési formájától függetlenül az  integrált hitelintézet szavatoló tőkéje nem süllyedhet az  Integrációs 
Szervezet által egyedi (nem konszolidált) alapon időről időre – egységes szempontok szerint – megállapított 
szint alá. Az  Integrációs Szervezet szabályzatban határozza meg az  egyedi alapon megállapított szavatoló tőke 
meghatározásának elveit és folyamatát azzal, hogy az  Integrációs Szervezet az  egyedi alapon megállapított 
tőkekövetelményt az  integrált hitelintézet tényleges pénzügyi és kockázati helyzetéhez igazodva, kockázatalapon 
határozza meg.”

 (2) Az Szhitv. 17/C. § (2a) és (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2a) Az  Integrációs Szervezet – intézményvédelmi céllal – a  (2)  bekezdés alapján végrehajtott intézkedés vagy 
intézkedések sikertelensége esetén tőkeemeléssel tulajdont szerezhet az  integrált hitelintézetben. Az  Integrációs 
Szervezetnek az integrált hitelintézetben intézményvédelmi céllal szerzett tulajdonosi részesedésének elidegenítése 
esetén – a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kivételével – az érintett integrált hitelintézet tulajdonosainak 
elővásárlási joga van.
(2b) Az  Integrációs Szervezet az  integrált hitelintézet legfőbb szervének ülésén a  (2a)  bekezdés alapján szerzett 
részesedése arányában gyakorolja a szavazati jogokat.”

 (3) Az Szhitv. 17/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Integrációs Szervezet az  integrált hitelintézet tulajdonosainak szavazati jogát meghatározott időre,  
de legfeljebb egy évre a  (2)  bekezdésben felsorolt és a  törvényből fakadó egyéb intézkedések mellett 
felfüggesztheti, ha a tulajdonos tevékenysége, illetve az integrált hitelintézetre gyakorolt befolyása a rendelkezésre 
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álló tények alapján veszélyezteti az  integrált hitelintézet megbízható, biztonságos működését; ebben az  esetben 
a határozatképesség megállapításánál a korlátozással érintett szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni.”

33. §  Az Szhitv. 17/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A csoportszintű helyreállítási tervnek tartalmaznia kell indikátorként azt az esetet, ha az  Integrációs Szervezet 
integrált hitelintézet tagjának szavatoló tőkéje a  17/C.  § (1)  bekezdésében meghatározott szint alá süllyed, és 
a  17/C.  § (2)  bekezdésében meghatározott intézkedések egyike sem vezetett eredményre, valamint a  további 
intézkedések meghozatalától sem várható eredmény, vagy az  intézkedések nem teszik lehetővé, hogy az  érintett 
tag helyreállítsa megbízható és biztonságos működését.”

34. §  Az Szhitv. 17/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Integrációs Szervezet a  tagjainak tulajdonosairól nyilvántartást vezet. A  tagok nyilvántartását, 
a  részvénykönyvet és a  bennük szereplő adatokat bárki megtekintheti, aki jogi érdekét igazolja, továbbá a  tagok 
nyilvántartása, a  részvénykönyv és azok mellékletei nyilvánosak az  Integrációs Szervezet igazgatósága által 
elfogadott szabályzatban meghatározott módon és körben. Az  Integrációs Szervezet tagja – az  Integrációs 
Szervezet e  törvényben meghatározott feladatainak az  ellátása céljából – a  tagok nyilvántartásában, illetve 
a  részvénykönyvben szereplő adatokról, valamint az  azokban bekövetkező módosításokról – ideértve a  17/F.  § 
(2)  bekezdésében foglaltaknak történő megfelelés vizsgálatát is – az  Integrációs Szervezet igazgatósága által 
elfogadott szabályzatban meghatározott módon és határidőben bejelentést tesz az  Integrációs Szervezetnek. 
Az  így megismert adatok tekintetében az  Integrációs Szervezet adatkezelő. Az  Integrációs Szervezet az  adatokat 
a  tagnyilvántartásban vagy a  részvénykönyvben szereplő személynek az  Integrációs Szervezet tagjában fennálló 
tagságának a  megszűnését követő 5 évig, de legfeljebb az  Integrációs Szervezet tagja tagsági jogviszonyának 
megszűnéséig jogosult kezelni.”

35. §  Az Szhitv. 17/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Takarékszövetkezet és hitelszövetkezet integrált hitelintézetként működhet. Az  integrált hitelintézet 
csak az  Integrációs Szervezet tagjaként működhet és folyamatosan köteles teljesíteni az  e  törvényből fakadó 
kötelezettségeit.”

36. § (1) Az Szhitv. 17/K. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az Integrációs Szervezet kezdeményezheti, hogy az Integrációs Szervezet tagja hívja össze a legfőbb szervének 
ülését, amelynek napirendi pontja a  tisztújítás a  vezető állású személyek vonatkozásában. Az  érintett tagnál 
a jogszabály által megengedett legrövidebb időn belül meg kell tartani a legfőbb szerv ülését.”

 (2) Az Szhitv. 17/K. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  Integrációs Szervezet hitelintézet tagjának könyvvizsgálója a  Hpt. 263.  § (2)  bekezdése szerinti külön 
kiegészítő jelentését az Integrációs Szervezetnek is köteles megküldeni legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig.”

37. §  Az Szhitv. 17/L. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/L.  § (1) Az  Integrációs Szervezet tagja tulajdonosának, a  pénzügyi intézményben befolyásoló részesedést 
szerezni kívánó személynek, a  vezető állású személynek, valamint az  Integrációs Szervezet tagja alkalmazottjának 
a  Hpt. 159.  § (2)  bekezdésében és a  Bszt. 117.  § (1)  bekezdésében előírt titoktartási kötelezettsége nem áll fenn 
az  integrációs üzleti irányító szervezettel és az  Integrációs Szervezettel – ideértve az  Integrációs Szervezet 
által a  11/A.  § (13)  bekezdése alapján igénybe vett közreműködő szakértőt is – szemben. Az  Integrációs 
Szervezet Felügyelet által felügyelt tagja a Hpt. 160. §-a szerinti banktitkot és a Bszt. 118. § (1) bekezdése szerinti 
értékpapírtitkot kiadhatja az  integrációs üzleti irányító szervezetnek és az  Integrációs Szervezetnek – ideértve 
az  Integrációs Szervezet által a 11/A. § (13) bekezdése alapján igénybe vett közreműködő szakértőt is –, e körben 
a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn.
(2) Az  Integrációs Szervezet Felügyelet által felügyelt tagjának a  Hpt. 165.  § (1)  bekezdésében és a  Bszt. 118.  § 
(1)  bekezdésében előírt bank- és értékpapírtitok – ideértve a  személyes adatokat is –, továbbá a  pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 59.  §-a szerinti fizetési titok, valamint a  biztosítási 
tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 135. §-a szerinti biztosítási titok megtartási kötelezettsége nem áll 
fenn az  Integrációs Szervezet tagjainak egymás közti viszonyában, valamint az  Integrációs Szervezettel – ideértve 
az  Integrációs Szervezet által a 11/A. § (13) bekezdése alapján igénybe vett közreműködő szakértőt is – szemben. 
Az  adatokat az  Integrációs Szervezet a  hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatai ellátása, az  Integrációs 
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Szervezet által a 11/A. § (13) bekezdése alapján igénybe vett közreműködő szakértő az e törvényben meghatározott 
feladatai ellátása, az  Integrációs Szervezet tagja pedig a  pénzügyi, valamint befektetési szolgáltatásai nyújtása, 
valamint az e törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelheti.”

38. § (1) Az Szhitv. 17/Q. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  szövetkezeti formában működő integrált hitelintézet tagjának tulajdonában álló részjegy tekintetében 
az  integrált hitelintézet kizárólag abban az  esetben számolhat el a  taggal, ha a  tag tagsági jogviszonya  
a Ptk. 3:358. §-a szerint megszűnik.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott elszámolás – a tag, annak örököse vagy jogutódja érdekkörében felmerült 
okból – az  arra vonatkozó szabályok alapján határidőben nem lehetséges, a  szövetkezeti formában működő 
integrált hitelintézet intézkedik a  részjegy bevonásáról. A  bevonást követően a  részjegy tekintetében fennálló 
tagsági jogok és kötelezettségek összessége és a részjegy jogosultjának tagsági viszonya megszűnik. A tag, annak 
örököse vagy jogutódja a  bevonást követően a  17/R.  §-ban meghatározott rendelkezések alapján tarthat igényt 
a bevont részjegy névértékével egyező összegre.
(3) A  tagsági jogviszony fenntartása esetén a  tag által tulajdonolt részjegy tekintetében a  szövetkezet formában 
működő integrált hitelintézetet részleges visszaváltási kötelezettség sem terheli.”

 (2)  Az Szhitv. 17/Q. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (4)  bekezdésben meghatározott előzetes hozzájárulást az  Integrációs Szervezet nem tagadhatja meg, ha 
a kifizetés vagy visszafizetés az Integrációs Szervezet tagjának a fizetőképességét vagy az üzleti tervének teljesítését 
vagy az  egyedi alapon megállapított szavatolótőke-szint elérését vagy a  tagok (részvényesek) érdekét nem 
veszélyezteti.”

39. §  Az Szhitv. 17/S. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Integrációs Szervezet a  hitelintézetek integrációja céljainak elérése érdekében elrendelheti, hogy a  tagja 
vagy a Kapcsolt Vállalkozás vezetősége hívja össze a legfőbb szerv ülését, ahol napirendi pont a kijelölt intézmény 
átalakulása, egyesülése vagy szétválása. A  kijelölt intézménynél a  legfőbb szerv ülését a  jogszabály által 
megengedett legrövidebb időn belül meg kell tartani.”

40. §  Az Szhitv. 17/U.  § (7)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és az  Szhitv. 17/U.  §-a a  következő 
(7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A csatlakozott tag, valamint a hozzáféréssel rendelkező szervezet az ügyfelekkel kötött pénzügyi és kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatásaira, valamint befektetési szolgáltatási tevékenységre és kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó 
szerződéseit és általános szerződési feltételeit az egységes informatikai rendszer alkalmazása által indokolt körben 
módosíthatja az alábbi feltételek fennállása esetén:
a) a  módosítás az  ügyfél számára nem okoz a  termékjellemzők alapján versengő, hasonló szolgáltatások átlagos 
piaci feltételeihez képest érdeksérelmet a szerződés teljesítése során, valamint
b) a csatlakozott tag, valamint a hozzáféréssel rendelkező szervezet legalább 60 nappal a módosítás hatálybalépését 
megelőzően, postai úton vagy az  adott szerződésben a  kapcsolattartásra előírt módon tájékoztatja az  ügyfeleket 
a módosításról és a (8) bekezdésben meghatározott felmondási jogról.
(7a) A  kamatnapszámítás módosítása tekintetében kizárólag a  (7)  bekezdés b)  pontjában foglalt feltételt kell 
alkalmazni.”

41. §  Az Szhitv. 17/V. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Integrációs Szervezetbe belépő új, a  Felügyelet által felügyelt tag a  belépéstől számított három éven 
belül köteles az  egységes informatikai rendszerhez csatlakozni akként, hogy az  Integrációs Szervezet előzetes 
jóváhagyását követően a Központi Adatfeldolgozóval egyedi üzemeltetési szerződést köt. Az Integrációs Szervezet 
a hároméves határidőt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb további három évvel meghosszabbíthatja.”

42. §  Az Szhitv. 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  Integrációs Szervezet igazgatósága – szabályzatában meghatározottak szerint – az  Integrációs Szervezet 
tagjai számára a  formájukból, tevékenységükből adódó működési jellegzetességeik által indokolt esetben  
– átmenetileg vagy véglegesen – az e törvényből fakadó egyes kötelezettségek vagy azok csoportjának a teljesítése 
alól felmentést adhat.”
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43. §  Az Szhitv. 20/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/B.  § A Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja az  egyes vagyongazdálkodást és a  nemzeti 
pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXX. törvény hatálybalépését követő  
180. napon megszűnik, jogutódja az Integrációs Szervezet.”

44. §  Az Szhitv.
 1.  1.  § (3)  bekezdésében, 15.  § (5) és (12)  bekezdésében, 17/A.  §-ában, 8/B. alcím címében, 17/B.  § 

(1)  bekezdésében, 17/C.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében, 17/E.  § (7)  bekezdésében, 17/G.  § 
(1) bekezdésében, 17/H. § (1a) bekezdésében, 17/K. § (9) bekezdésében, 17/S. § (6), (9) és (10) bekezdésében, 
(11)  bekezdés nyitó szövegrészében és (12)  bekezdésében, valamint 19.  § (2) és (3)  bekezdésében  
az „A szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „Az integrált hitelintézet” szöveg;

 2.  1. § (5) bekezdésében az „A szövetkezeti hitelintézetek integrációja” szövegrész helyébe az „A hitelintézetek 
integrációja” szöveg;

 3.  1. § (5e) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 15/E. § (3) bekezdésében, 17/E. § (6) bekezdésében, 17/S. § 
(11) bekezdés c) pontjában, 17/T. § (3) bekezdés d) pontjában és 17/U. § (4) bekezdésében az „a szövetkezeti 
hitelintézeti integráció” szövegrész helyébe az „a hitelintézetek integrációja” szöveg;

 4.  6.  § (4)  bekezdésében és 20/G.  § (4)  bekezdésében a  „delegált személyek” szövegrész helyébe a  „jelölt 
személyek” szöveg;

 5.  8.  § (5)  bekezdés a)  pontjában, 15.  § (15)  bekezdésében és 17/C.  § (7)  bekezdésében az „a szövetkezeti 
hitelintézettel” szövegrész helyébe az „az integrált hitelintézettel” szöveg;

 6.  8.  § (6)  bekezdés a)  pontjában az „igazgatósági taggá, felügyelőbizottsági taggá, vezető tisztségviselővé” 
szövegrész helyébe a „vezető állású személlyé” szöveg;

 7.  9. § (4) bekezdésében a „c)–e) pontjában” szövegrész helyébe a „c) pontjában” szöveg;
 8.  11.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „Integrációs Szervezet igazgatósága a  szövetkezeti hitelintézeti 

integráció egységes működése és irányítása, továbbá a  szövetkezeti hitelintézeti integráció” szövegrész 
helyébe az „Integrációs Szervezet a hitelintézetek integrációjának egységes működése és irányítása, továbbá 
a hitelintézetek integrációja” szöveg;

 9.  11.  § (1)  bekezdés f )  pontjában az  „a szövetkezeti hitelintézetekre” szövegrész helyébe az  „az integrált 
hitelintézetekre” szöveg;

10.  11.  § (1)  bekezdés k)  pontjában az  „a szövetkezeti hitelintézetet” szövegrész helyébe az  „az integrált 
hitelintézetet” szöveg;

11.  11.  § (1c)  bekezdés h)  pontjában az „a szövetkezeti hitelintézetek” szövegrészek helyébe az „az integrált 
hitelintézetek” szöveg;

12.  11. § (4) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézet vagy az integrációs üzleti irányító szervezet” szövegrész 
helyébe az „az Integrációs Szervezet Felügyelet által felügyelt tagjának” szöveg;

13.  11. § (8) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézetek integrációja” szövegrész helyébe az „a hitelintézetek 
integrációja” szöveg;

14.  11/A.  § (1)  bekezdésében a  „szövetkezeti hitelintézeti integráció” szövegrészek helyébe a  „hitelintézetek 
integrációja” szöveg és az „ , a Kapcsolt Vállalkozás és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja” 
szövegrész helyébe az „és a Kapcsolt Vállalkozás” szöveg;

15.  11/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „hiányosan teljesítette” szövegrész helyébe a „hiányosan teljesítette, vagy” 
szöveg;

16.  11/B.  § (6)  bekezdésében és 11/G.  § (2)–(3)  bekezdésében a  „szövetkezeti hitelintézetek integrációjával” 
szövegrész helyébe a „hitelintézetek integrációjával” szöveg;

17.  11/G. § (5) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében a „szövetkezeti hitelintézetek integrációjának” szövegrész 
helyébe a „hitelintézetek integrációjának” szöveg;

18.  11/G.  § (4)  bekezdésében, 15.  § (8)  bekezdésében, 17.  § (2)  bekezdésében, 17/C.  § (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében és a)  pont nyitó szövegrészében, b)  pont nyitó szövegrészében és ba)  alpontjában,  
c) és d)  pontjában és e)  pont nyitó szövegrészében, 17/D.  § (1)  bekezdésében, (2)  bekezdés a)  pontjában 
és (6)  bekezdésében, 17/E.  § (7)  bekezdésében, 17/H.  § (5)  bekezdés b)  pontjában, 17/S.  § (6) és 
(9)  bekezdésében, (11)  bekezdés a)–c)  pontjában és 17/T.  § (1) és (4)  bekezdésében az  „a szövetkezeti 
hitelintézet” szövegrész helyébe az „az integrált hitelintézet” szöveg;

19.  14. § (2) bekezdésében a „szövetkezeti hitelintézeten” szövegrész helyébe az „integrált hitelintézeten” szöveg;
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20.  14.  § (2)  bekezdésében, 15/E.  § (6)  bekezdésében, 17/C.  § (2)  bekezdés e)  pont ea)  alpontjában 
17/D.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 17/E.  § (1)  bekezdésében, 17/F.  § (1) és (2)  bekezdésében, 17/R.  § 
(2)  bekezdésében, 17/S.  § (8)  bekezdésében, 17/T.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és 17/U.  § 
(1) bekezdésében a „szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „integrált hitelintézet” szöveg;

21.  7.4. alcím címében az „a szövetkezeti hitelintézetekkel” szövegrész helyébe az „az integrált hitelintézetekkel” 
szöveg;

22.  15. § (3) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében a szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjának” szövegrész helyébe az  „a hitelintézetek integrációja céljainak elérése 
érdekében a hitelintézetek integrációjának” szöveg;

23.  15.  § (5)  bekezdésében és 20.  § (10)  bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézetnek” szövegrész helyébe 
az „az integrált hitelintézetnek” szöveg;

24.  15. § (15) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézetnél” szövegrész helyébe az „az integrált hitelintézetnél” 
szöveg;

25.  15/B.  § (1)  bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézet” szövegrészek helyébe az „az Integrációs Szervezet 
tagjának” szöveg;

26.  15/B.  § (2)  bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „az Integrációs szervezet 
tagjának” szöveg;

27.  15/D.  §-ában az  „a szövetkezeti hitelintézeti integrációval” szövegrész helyébe az  „a hitelintézetek 
integrációjával” szöveg;

28.  15/E. § (4) bekezdésében, 17/F. § (2a)–(2b) bekezdésében és 20/G. § (2) bekezdés a) pontjában a „szövetkezeti 
hitelintézetben” szövegrész helyébe az „integrált hitelintézetben” szöveg;

29.  15/E.  § (8)  bekezdésében a  „szövetkezeti hitelintézetről” szövegrész helyébe az  „integrált hitelintézetről” 
szöveg;

30.  17.  § (1)  bekezdésében az  „a szövetkezeti hitelintézetnek” szövegrészek helyébe az  „az integrált 
hitelintézetnek” szöveg;

31.  8/A. alcím címében az „A szövetkezeti hitelintézetekre” szövegrész helyébe az „Az integrált hitelintézetekre” 
szöveg;

32.  17/C.  § (1a)  bekezdésében az  „egyes szövetkezeti hitelintézetek, valamint az  integrációs üzleti irányító 
szervezet” szövegrész helyébe az „egyes integrált hitelintézetek” szöveg;

33.  17/C. § (2) bekezdés d) pontjában az „a közgyűlés” szövegrészek helyébe az „a legfőbb szerv” szöveg;
34.  17/C.  § (8)  bekezdésében, 17/H.  § (2)  bekezdésében, 17/S.  § (11)  bekezdés d)  pontjában és 17/T.  § 

(2) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézet” szövegrészek helyébe az „az integrált hitelintézet” szöveg;
35.  17/D.  § (2)  bekezdés c)  pontjában és (4)  bekezdésében, 17/H.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében és 

b) pontjában, 17/R. § (1) bekezdésében és 17/S. § (7) bekezdésében a „szövetkezeti hitelintézet” szövegrészek 
helyébe az „integrált hitelintézet” szöveg;

36.  17/D.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az „az Integrációs Szervezet szövetkezeti hitelintézet tagja” szövegrész 
helyébe az „az integrált hitelintézet” szöveg;

37.  17/D. § (6) bekezdésében az „az érintett szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „az érintett integrált 
hitelintézet” szöveg;

38.  17/E.  § (1)  bekezdésében és 17/H.  § (3)  bekezdésében a „szövetkezeti hitelintézetet” szövegrész helyébe 
az „integrált hitelintézetet” szöveg;

39.  17/F.  § (3)  bekezdésében a  „szövetkezeti hitelintézetek” szövegrész helyébe az  „integrált hitelintézetek” 
szöveg;

40.  17/H.  § (1a)  bekezdésében az  „Ennek elmulasztása esetén az  Integrációs Szervezet” szövegrész helyébe 
az „Ennek elmulasztása esetén az integrált hitelintézettel szemben az Integrációs Szervezet” szöveg;

41.  17/H.  § (2) és (3)  bekezdésében és 17/I.  §-ában a „működő szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe 
a „működő integrált hitelintézet” szöveg;

42.  17/H. § (3) bekezdésében a „Szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „Integrált hitelintézet” szöveg;
43.  17/S.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „érintett valamely hitelintézet” szövegrész helyébe az  „érintett 

intézmény” szöveg;
44.  17/S.  § (2)  bekezdés c)  pontjában és (3)  bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának” 

szövegrész helyébe az „a hitelintézetek integrációjának” szöveg;
45.  17/S. § (6) bekezdésében az „a jogutód szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „a jogutód integrált 

hitelintézet” szöveg;
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46.  17/T. § (4) bekezdésében a „szövetkezeti hitelintézetre” szövegrész helyébe az „integrált hitelintézetre” szöveg;
47.  17/U. § (1) bekezdésében az „A szövetkezeti hitelintézetek” szövegrész helyébe az „Az integrált hitelintézetek” 

szöveg;
48.  17/U.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „a szövetkezeti hitelintézetek” szövegrész helyébe az  „az integrált 

hitelintézetek” szöveg;
49.  17/U.  § (9)  bekezdésében az „a (7)  bekezdés c)  pontjában foglalt első tájékoztatásban” szövegrész helyébe 

az „a (7) bekezdés b) pontjában foglalt tájékoztatásban” szöveg;
50.  19. § (3) bekezdésében az „az érintett szövetkezeti hitelintézet” szövegrészek helyébe az „az érintett integrált 

hitelintézet” szöveg;
51.  20/A.  § (7)  bekezdésében a „szövetkezeti hitelintézeti tagnál” szövegrész helyébe az „integrált hitelintézeti 

tagnál” szöveg;
52.  20/G. § (1) bekezdésében az „A szövetkezeti hitelintézeti integráció” szövegrész helyébe az „A hitelintézetek 

integrációjának” szöveg;
53.  20/G.  § (4)  bekezdésében a „szövetkezeti hitelintézeti tagjai” szövegrész helyébe az „integrált hitelintézeti 

tagjai” szöveg
lép.

45. §  Hatályát veszti az Szhitv.
 1.  1. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja,” szövegrész;
 2.  1. § (1) bekezdés v), w) és y) pontja;
 3.  4. § (4a) bekezdésében az „igazgatósága” szövegrész;
 4.  4. § (7) bekezdésében az „és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Alapja” szövegrész;
 5.  4. alcíme;
 6.  9. § (2) bekezdés i) pontja;
 7.  11. § (1) bekezdés a) és c) pontja;
 8.  11. § (1c) bekezdés b) és d) pontja;
 9.  11.  § (6)  bekezdésében az  „Az Integrációs Szervezet a  biztonságos és hatékony működés, továbbá 

a  pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében ellenőrzi az  Integrációs Szervezet tagjai, valamint 
a Kapcsolt Vállalkozások által használt fizetési és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási rendszerek 
működését, ennek keretében vizsgálja az egységes informatikai rendszert.” szövegrész;

10.  11/A. § (12) bekezdése;
11.  11/B.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, (4)  bekezdésében, (5)  bekezdés nyitó szövegrészében és  

(7)–(9) bekezdésében, és 11/F. § (9) bekezdésében az „igazgatósága” szövegrész;
12.  11/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „ , vagy” szövegrész;
13.  11/B. § (1) bekezdés c) pontja;
14.  11/C. §-a és 11/D. §-a;
15.  11/F. § (3)–(4) bekezdése, (5) bekezdés a) pontja és (6)–(7) bekezdése;
16.  17/C. § (2c)–(4) bekezdése;
17.  17/D.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az „azzal, hogy az  állományátruházás sikeres lebonyolítása érdekében 

sor kerülhet a  Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja pénzeszközeinek a  felhasználására” 
szövegrész;

18.  17/E. § (3)–(5) bekezdése;
19.  17/F.  § (3)  bekezdésében a „Szövetkezeti hitelintézetnek természetes és jogi személyek lehetnek a  tagjai.” 

szövegrész;
20.  17/J. §-a;
21.  17/K. § (1) bekezdésében az „a 17/Q. § (5) bekezdésében foglalt esetben, továbbá akkor” szövegrész;
22.  17/K. § (2)–(7) bekezdése;
23.  8/E. alcíme;
24.  17/Q. § (6) és (7) bekezdése;
25.  17/S. § (1) bekezdésében a „szövetkezeti” szövegrész;
26.  17/U.  § (1)  bekezdésében az „– az  Integrációs Szervezet által meghatározott ütemezett csatlakozással –” 

szövegrész;
27.  17/U. § (10) és (11) bekezdése;
28.  19. § (9) és (9a) bekezdése;
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29.  20/A. § (15) bekezdése;
30.  20/C. §-a és 20/D. §-a;
31.  20/F. §-a;
32.  20/G. § (2) bekezdés c) pontjában az „a 11/H. § és” szövegrész.

17. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

46. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6.  § 
(1) bekezdés 122. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben, valamint az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában vezető állású 
személy:)
„b) szövetkezeti hitelintézet esetén az igazgatóság elnöke, a felügyelőbizottság elnöke és az ügyvezető,”

47. § (1) A Hpt. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet lehet. A szövetkezeti hitelintézet lehet 
takarék- vagy hitelszövetkezet.”

 (2) A Hpt. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Szövetkezeti hitelintézet a  3.  § (1)  bekezdés a)–j) és l)  pontjában és a  3.  § (2)  bekezdés a)–d) és f )  pontjában 
meghatározott tevékenységet végezhet.”

48. §  A Hpt. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bank és szakosított hitelintézet részvénytársaságként vagy fióktelepként, szövetkezeti hitelintézet 
szövetkezetként, pénzügyi vállalkozás részvénytársaságként, szövetkezetként, alapítványként vagy fióktelepként 
működhet.”

49. §  A Hpt. 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel]
„b) szövetkezeti hitelintézet legalább háromszázmillió forint”
(induló tőkével alapítható.)

50. §  A Hpt. 208. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A szorzószám)
„a) bank és szakosított hitelintézet esetén: negyven,
b) szövetkezeti hitelintézet és pénzügyi vállalkozás esetén: négy,”

51. §  A Hpt.
1.  159. § (3) bekezdés b) pontjában és 161. § (2) bekezdés a) pontjában a „szövetkezeti hitelintézeti integráció” 

szövegrész helyébe a „hitelintézetek integrációja” szöveg;
2.  219. § (1b) bekezdésében a „szövetkezeti hitelintézetek integrációjában” szövegrész helyébe a „hitelintézetek 

integrációjában” szöveg;
3.  223.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az „a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének igazgatósági 

elnöke” szövegrész helyébe az „az Integrációs Szervezet igazgatósági elnöke” szöveg
lép.

52. §  Hatályát veszti a Hpt.
1.  194. § (2) bekezdés b) pontjában a „ , vagy” szövegrész.
2.  194. § (2) bekezdés c) pontja,
3.  219. § (1b) bekezdésében az „a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Alapjával,” szövegrész.
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18. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

53. § (1) A  Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban: Városliget tv.)  
1. § (1a)–(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) A Városliget megújításához és fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében
a) a  Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról szóló 2015. évi  
XIV. törvény hatálybalépésének napján, e  törvény erejénél fogva, ingyenesen a  vagyonkezelő vagyonkezelésébe 
kerül
aa) a Budapest XIII. kerület, 28056 helyrajzi számú ingatlan 21667/38899 hányada, valamint
ab) a városligeti ingatlanon lévő Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum épülete (a Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum javára bejegyzett vagyonkezelői joghoz kapcsolódó ingatlanrész)
az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog megszűnésének időpontjával azonos időpontig, a bejegyzett 
vagyonkezelők vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével, és
b) a  Budapest XIV. kerület, 29766/4 helyrajzi számú ingatlan az  egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2018. évi CVI. törvény hatálybalépésének napján, e  törvény erejénél fogva ingyenesen a  vagyonkezelő 
vagyonkezelésébe kerül az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog megszűnésének időpontjával azonos 
időpontig, a bejegyzett vagyonkezelő vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével.
(1b) A  Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását, valamint a  Magyar 
Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások 
(a továbbiakban együtt: Opera beruházások) megvalósítása érdekében
a) a Budapest X. kerület, 38920/6, 38920/7 és 38920/8 helyrajzi számú, természetben a Kőbányai út 30. szám alatti 
ingatlanok,
b) a  Budapest VI. kerület 29209 helyrajzi számú, természetben az  Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon 
elhelyezkedő épület, és
c) a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő 
épület
e törvény erejénél fogva mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlan ingyenesen az  Opera Vagyonkezelő 
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: projekttársaság) vagyonkezelésébe kerül a Magyar Állami Operaház 
vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével.”

 (2)  A Városliget tv. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  vagyonkezelőben az  államot megillető társasági részesedés felett a  tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja.”

54. §  A Városliget tv. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő ingatlanon értékmegőrző, valamint értéknövelő fejlesztéseket 
és beruházásokat végez, amelyekkel összefüggésben e  törvény erejénél fogva, saját selejtezési szabályzata 
alapján jogosult a  bontással járó kivitelezési munkák és ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében 
a  vagyonkezelésében lévő vagyonelemek selejtezéséből származó hulladékok megsemmisítésére, hulladékgyűjtő 
helyen történő elhelyezésére.
(2) A  vagyonkezelő által teljesített beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozásával vagy 
beszerzésével összefüggésben az  ingatlan tulajdonosának, illetve az  állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló 
szervezetnek és a  vagyonkezelőnek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. A  nemzeti 
vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek a  vagyonkezelő – külön elszámolás nélkül – 
a  tulajdonos, illetve a  tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásba történő, jogszabályban foglalt 
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.
(3) Nem keletkezik megtérítési kötelezettség a  (2)  bekezdésben meghatározottakon kívül abban az  esetben 
sem, ha a  beruházást, felújítást a  vagyonkezelő a  vagyonkezelésében nem álló, de közfeladatot ellátó 
szervezet tulajdonában álló ingatlanon végzi. Ebben az  esetben a  vagyonkezelő a  beruházás, felújítás műszaki 
átadás-átvételét követően, a  munkaterületnek a  kivitelező által történő visszaadását követő napon a  beruházás 
során létrejött vagyonelemeket az  általa nyilvántartott könyv szerinti értéken, befejezetlen beruházásként átadja 
a beruházással érintett ingatlan tulajdonosának.
(4) A vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő bármely vagyonelem harmadik személy részére történő hasznosítása 
során jogosult díjfizetési kötelezettséget előírni. A hasznosítási tevékenységből származó bevétel teljes mértékben 
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a  vagyonkezelőt illeti meg azzal, hogy köteles a  hasznosításból származó bevételt a  vagyonkezelésében lévő 
vagyonelemek fenntartására fordítani.”

55. §  A Városliget tv. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (3) bekezdés szerinti beruházást – a számvitelről szóló törvény szerinti – megvalósuláskor a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilvántartásába térítésmentesen kell felvenni – a tulajdonosi 
joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül – a vagyonkezelő adatközlése alapján.”

19. A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény módosítása

56. §  Hatályát veszti a  Kúriának a  pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 1.  § (4)  bekezdésében 
az „illetve a Nemzeti Eszközkezelő részére járó visszatérítési igényt” szövegrész.

20. A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített 
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény módosítása

57. §  Hatályát veszti a  Kúriának a  pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás 
szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 7. alcíme és 13. § (4) bekezdése.

21. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

58. §  Hatályát veszti a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 8. § (1) bekezdés n) pontja 
és 1. melléklet 3. pont b) alpontja.

22. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása

59. §  A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2.  § (1)  bekezdés 
a)  pont aa)  alpontjában az  „a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NETtv.) alapján az  állam 
tulajdonát képező, a  NETtv. 22.  § (1)  bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlant” szövegrész helyébe  
a „Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló  
2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlant” szöveg lép.

60. §  Hatályát veszti a Kstv. 10. § (18) bekezdése.

23. A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény módosítása

61. §  A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 
2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E törvény alkalmazásában
a) fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő: az  a  természetes személy, akinek a  2011. évben indított 
otthonteremtési program keretében kötött, határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonya áll fenn a  22/A.  § 
(2) bekezdése szerint kijelölt lebonyolító szervezettel (a továbbiakban: Lebonyolító),
b) háztartás: az  egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
természetes személyek közössége,
c) ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlan: olyan üres tartalék ingatlan, amely az  e  törvény szerinti bérlő átmeneti 
elhelyezését biztosítja arra az  időtartamra, amíg a  bérlő az  általa lakott ingatlant olyan műszaki ok vagy hiba 
fennállása miatt nem tudja használni, amelynek elhárítására e törvény, a  lakások és helyiségek bérletére, valamint 



4810	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	168.	szám	

az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 
vagy a lakásbérleti szerződés alapján a bérbeadó vagy a bérlő lenne köteles,
d) joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely megfelel az  e  törvényben, az  e  törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben és a  Lebonyolító által az  e  törvény szerinti tulajdonszerzési lehetőségekről és 
a bérleti jogviszony fenntartásának és fennmaradásának feltételeiről szóló tájékoztató levélben, valamint az ahhoz 
csatolt nyilatkozatmintában meghatározott formai és tartalmi követelményeknek,
e) lakóingatlan: a  lakás céljára létesített, és egy vagy több helyrajzi számon nyilvántartott, vagy közös tulajdonban 
álló, de önállóan forgalomképes, műszakilag összetartozó olyan ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban
ea) lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan – ha arra 
használatbavételi engedélyt adtak ki – a hozzá tartozó földrészlettel és egyéb építményekkel,
eb) tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport az  azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó 
földrészlettel,
és amely tekintetében a Lebonyolító lakásbérleti szerződést kötött,
f ) lakhatási célú ingatlan: az  állam által épített és az  állam tulajdonába tartozó olyan ingatlan, amely 
a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosítását szolgálja,
g) tartalék ingatlan: a Lebonyolító vagyonkezelésében lévő
ga) lakhatásra alkalmas olyan ingatlan, amely nem minősül lakóingatlannak és lakhatási célú ingatlannak,
gb) olyan lakóingatlan, amelyre a bérleti jogviszony megszűnt,
h) természetes személy:
ha) a magyar állampolgár és az a személy, akit törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
hb) a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a  szabad mozgás és a  három hónapot 
meghaladó tartózkodás jogát – a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerint – Magyarország területén gyakorolja, és a  polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
hc) a  harmadik országbeli állampolgár, ha a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény alapján bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
hd) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján ilyen 
jogállásúnak ismerték el.”

62. § (1) A Törvény 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Eszközkezelő)
„h) gondoskodik a VI. és VII. Fejezet szerinti ingatlanokat érintő tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése 
iránti eljárás lefolytatása érdekében szükséges intézkedésekről.”

 (2) A Törvény 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Lebonyolító
a) működésére a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályokat,
b) az állami vagyonnal való gazdálkodására az állami vagyonról szóló törvényt
az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

63. §  A Törvény 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A Lebonyolító az  e  törvényben, valamint a  Lakástörvény 10.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatait 
jogszabályban kijelölt költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban vagy 100%-os önkormányzati tulajdonban 
álló gazdasági társaság, vagy ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság kizárólagos jog alapján való 
bevonása útján látja el.”

64. §  A Törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a Törvény 4. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) Megüresedett lakóingatlanok vonatkozásában az  ingatlanügyi hatóság a  Lebonyolító nyilatkozata és kérelme 
alapján törli az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett visszavásárlási jogot az 5/A. § (1) bekezdése alapján.
(3) A  Lebonyolítót a  Nemzeti Eszközkezelő Program végrehajtásával összefüggésben vagyonkezelésébe került 
állami tulajdonú ingatlanok után vagyonkezelési díjfizetési kötelezettség és visszapótlási kötelezettség nem terheli. 
A Lebonyolító a Nemzeti Eszközkezelő Program végrehajtásával összefüggésben vagyonkezelésébe került eszközök 
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számviteli jogszabályok szerinti értékcsökkenését a  költségek és ráfordítások helyett a  vagyonkezelt eszközökkel 
kapcsolatos hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben számolja el.
(4) A  Lebonyolító a  lakóingatlant az  e  törvényben foglalt szabályok szerint az  állam nevében eljárva 
a visszavásárlásra jogosult részére – visszavásárlási joga gyakorlása során – elidegenítheti.”

65. §  A Törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő vagy annak a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
szerinti közeli hozzátartozója e  fejezet szabályai alapján a  lakóingatlant vagy a  tartalék ingatlant megvásárolja, 
a  lakóingatlan vagy tartalék ingatlan valamennyi bérlője javára bejegyzett visszavásárlási jog e  törvény erejénél 
fogva megszűnik.”

66. §  A Törvény 3. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) A  lakóingatlan bérlője javára bejegyzett visszavásárlási jog megszűnik, ha a  lakóingatlanra vonatkozó 
bérleti jog megszűnik.
(2) A visszavásárlási vételár a Lebonyolító által a lakóingatlanért fizetett vételárnak a Lebonyolító és az eladó között 
megkötött adásvételi szerződés keltétől a  visszavásárlási jog gyakorlásáig terjedő időszakra számított jegybanki 
alapkamattal, a Lebonyolító által az ingatlanra fordított értéknövelő beruházások értékével, valamint a Lebonyolító 
által a bérlő helyett megfizetett kötelezettség összegével növelt összege.
(3) A  visszavásárlási jog akkor gyakorolható, ha a  bérlő bérleti díj vagy a  bérleti jogviszonyból származó egyéb 
tartozását rendezte, kivéve, ha a  bérleti jogviszonyból származó egyéb tartozás összege a  (2)  bekezdés alapján 
a visszavásárlási ár megállapítása során érvényesítésre kerül.
(4) Ha a visszavásárlási jog jogosultja a visszavásárlási jogát gyakorolja, a lakóingatlanért általa fizetett visszavásárlási 
vételárból a központi költségvetést illeti meg a Lebonyolító által a lakóingatlan megvásárlásakor kifizetett vételár.”

67. §  A Törvény VI. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„VI. FEJEzET
A MEgÜRESEDETT INgATLANRA VONATKOzÓ SzABÁLYOK”

68. §  A Törvény 14–16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„14.  § A megüresedett ingatlan e  fejezet szerinti tulajdonváltozásához kapcsolódó feladatokról a  Lebonyolító 
gondoskodik.
15.  § (1) A  Lebonyolító a  megüresedett ingatlant az  állami vagyonról szóló törvény szerint, az  e  törvényben és 
az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt eltérésekkel – az  MNV Zrt. által működtetett 
elektronikus aukciós rendszer útján –, versenyeztetéssel értékesíti.
(2) A  megüresedett ingatlan vevőjének az  ingatlan tulajdonjogának megszerzése napján tulajdonjoga keletkezik 
a megüresedett ingatlanban található azon ingóságokon, amelyek birtoklásával a korábbi tulajdonos a tulajdonról 
való lemondás szándékával felhagyott.
(3) Az MNV Zrt. a Lebonyolító részére az elektronikus árverésen történő értékesítést ingyenesen teszi lehetővé.
16.  § (1) Ha az  értékesítést célzó második árverés is eredménytelen, a  második árverés eredménytelenségéről 
a  Lebonyolító által a  megüresedett ingatlan fekvése szerint illetékes helyi önkormányzatnak küldött értesítés 
kézhezvételét követő harmadik hónap első napján, a  megüresedett ingatlan fekvése szerint illetékes helyi 
önkormányzatnak e  törvény erejénél fogva ingyenesen tulajdonjoga keletkezik a  megüresedett ingatlanon, és 
az ingatlanban található azon ingóságokon, amelyek birtoklásával a korábbi tulajdonos a tulajdonról való lemondás 
szándékával felhagyott.
(2) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) bekezdésétől eltérően 
az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonváltozást az  illetékességi területén található lakóingatlanok vonatkozásában 
a  Lebonyolítónak a  tulajdonjogot keletkeztető jogszabályhelyet, helyrajzi számot, a  tulajdonszerző helyi 
önkormányzat adatait és tulajdoni hányadot tartalmazó okirata alapján jegyzi be.
(3) Az e § szerinti tulajdonváltozás következtében felmerülő általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettséget az állam 
viseli.”
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69. §  A Törvény 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„17.  § A megüresedett ingatlanokkal kapcsolatos eljárás részletes szabályait a  Kormány e  törvény végrehajtására 
kiadott rendelete állapítja meg.
18. § A 16. § szerinti tulajdonváltozás esetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvtv.) 13. § (4) és (5) bekezdését nem kell alkalmazni.”

70. §  A Törvény 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a 2. § (3)–(4) bekezdése, a 6. § (10) bekezdése és a 13. § (3) bekezdése szerinti tájékoztató levél részletes tartalmát, 
megküldésének határidejét, valamint az érintettek tájékoztatásának egyéb módját,
b) a  lakóingatlan és a  tartalék ingatlan egy összegben történő megvásárlásának alapját képező vételár 
meghatározásának módját és a vételárkedvezményeket, valamint azok mértékét, továbbá az egy összegben történő 
megvásárlásra irányuló adásvételi szerződés megkötésének legkésőbbi időpontját,
c) a  részletvétel részletes szabályait, különösen a  vételár meghatározásának módját, a  részletek összege 
és megfizetési határideje meghatározásának módját, valamint a  fizetési kötelezettség elmulasztásának 
következményeit,
d) az e  törvény szerinti lakásbérleti szerződés részletes feltételeit és szabályait, különösen a  lakásbérleti szerződés 
bérbeadó általi felmondására vonatkozó részletes, a  bérlő szociális helyzetét is figyelembe vevő feltételeket és 
szabályokat, ideértve a  lakásbérleti jogviszonyból eredő követelések számlázásával kapcsolatos szabályokat is, 
valamint a 2. § (5) bekezdése, 8. § (3) bekezdése és a 13. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozattétel hiányában történő 
lakásbérleti jogviszony fennmaradásának feltételeit,
e) a Lebonyolító és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződésben meghatározandó lakbér mértékét,
f ) a megüresedett ingatlanokkal kapcsolatos eljárás részletes szabályait,
g) a tartalék ingatlan ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlanként történő felhasználásának szabályait,
h) a Lebonyolító 4. § (2) bekezdésben megjelölt feladatainak ellátását kizárólagos jog alapján végző költségvetési 
szervek és gazdasági társaságok körét, valamint e feladatok ellátásával összefüggő kötelezettségeiket,
i) a  Lebonyolító és a  bérlő között létrejött lakásbérleti szerződésben a  bérlő szociális helyzetére tekintettel 
érvényesíthető lakbér mértékét,
j) a tartalék ingatlan tekintetében fennálló lakásbérleti jogviszony feltételeit, különös tekintettel a lakbér mértékére, 
a lakásbérleti szerződés időtartamára, a bérlő kötelezettségeire.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a Lebonyolítót.”

71. §  A Törvény 10. alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A.  § (1) Ha a  Kormány a  Lebonyolító feladataira másik, állami tulajdonban lévő gazdasági társaságot jelöl ki, 
a  korábbi, lebonyolítói feladatokat ellátó gazdasági társaságot a  kijelölésről szóló kormányrendelet kihirdetését 
követő harmadik hónap utolsó napjával a cégbíróság a tulajdonosi joggyakorló kérelmére törli a cégjegyzékből.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  korábbi, lebonyolítói feladatokat ellátó gazdasági társaság jogai, 
kötelezettségei, valamint az  e  törvényben, és a  végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt lebonyolítói 
feladatai a  megszűnésének időpontjától a  Kormány által, az  (1)  bekezdés szerint kijelölt lebonyolító szervezetre 
szállnak. A jogok és kötelezettségek átszállása nem minősül a jogviszonyok módosításának, a korábbi, lebonyolítói 
feladatokat ellátó gazdasági társaság munkavállalóinak az  (1)  bekezdés szerint kijelölt lebonyolító szervezetnél 
történő továbbfoglalkoztatása munkáltatói jogutódlásnak minősül.”

72. §  A Törvény 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § E törvény 18.  §-a és 19.  § (4)  bekezdése az  Alaptörvény 38.  cikk (1) és (2)  bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.”

73. §  A Törvény
 1.  bevezető részében a  „Nemzeti Eszközkezelő Programban” szövegrész helyébe a  „2011-ben indított 

programban” szöveg,
 2.  II. fejezet címében a  „Nemzeti Eszközkezelő feladatai a  Nemzeti Eszközkezelő” szövegrész helyébe 

a „Lebonyolító feladatai a” szöveg,
 3.  1. alcím címében, 2.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, (2) és (5)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 

7.  § (7)  bekezdésében, 8.  § (3)  bekezdésében, 9.  §-ában, 10.  § a), e) és j)  pontjában, 11.  §-ában, 12.  § 
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(1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében és (6)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében és 
22. § (5) bekezdésében a „Nemzeti Eszközkezelő” szövegrész helyébe a „Lebonyolító” szöveg,

 4.  2. § (3) és (4) bekezdésében, 6. § (1) és (9)–(11) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 
13. § (3) és (4) bekezdésében a „Nemzeti Eszközkezelő” szövegrészek helyébe a „Lebonyolító” szöveg,

 5.  2.  § (4) és (5)  bekezdésében, 6.  § (1) és (11)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében és 13.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában a „Nemzeti Eszközkezelőhöz” szövegrész helyébe a „Lebonyolítóhoz” szöveg,

 6.  5.  § (4)  bekezdésében és 6.  § (5)  bekezdésében a  „Nemzeti Eszközkezelővel” szövegrész helyébe 
a „Lebonyolítóval” szöveg,

 7.  5. § (5) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Eszközkezelőt” szövegrész 
helyébe a „Lebonyolítót” szöveg,

 8.  5. § (6) bekezdésében az „a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.” szövegrészek helyébe az „a Lebonyolító” szöveg,
 9.  7.  § (2)  bekezdés a)-c)  pontjában a  „Nemzeti Eszközkezelőhöz” szövegrészek helyébe a  „Lebonyolítóhoz” 

szöveg,
10.  7.  § (6)  bekezdésében és 19.  § (3)  bekezdésében a  „Nemzeti Eszközkezelőnek” szövegrész helyébe 

a „Lebonyolítónak” szöveg,
11.  13. § (1) bekezdés a) pontjában a „NET tv.” szövegrész helyébe az „e törvény” szöveg
lép.

74. §  Hatályát veszti a Törvény
1.  2. § (1) bekezdés a) pontjában a „NET tv. szerinti” szövegrész,
2.  4. § (1) bekezdésében az „és a NET tv.” szövegrész,
3.  8. § (1) bekezdésében a „NET tv. 22. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja alapján létrejött” szövegrész,
4.  8. § (4) bekezdésében az „a NET tv. rendelkezései szerint” szövegrész,
5.  13. § (4) bekezdésében a „NET tv. 22. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja alapján létrejött” szövegrész és
6.  22. § (1)–(3) bekezdése.

24. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény módosítása

75. §  Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Beütv.)  
1. § 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„3. központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás: a  helyi 
önkormányzati vagyoni körbe tartozó ingatlanon, támogatási jogviszony útján biztosított központi költségvetési 
forrás felhasználásával megvalósuló, helyi önkormányzati vagyont keletkeztető magasépítési beruházás;
4. magasépítési beruházás: minden olyan építési tevékenység keretében végzett építési beruházás, amely 
olyan építmény létrehozására, felújítására, bővítésére vagy átalakítására irányul, amelynek a  meghatározott 
rendeltetésétől függően a  csatlakozó rendezett terepszinthez képest egy vagy több építményszintje létezik, vagy 
létesül, és magában foglalja azon sajátos építményfajták körébe tartozó építmények létrehozását, felújítását, 
bővítését, vagy átalakítását is, amelyek a  csatlakozó rendezett terepszinten vagy terepszint alatt az  építmény 
rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlenek;”

76. §  A Beütv. 4. § (7)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A Beruházási Ügynökség a megvalósítója azoknak a központi költségvetési forrásból finanszírozott magasépítési 
beruházásoknak is, amelyek
a) során a magasépítési beruházáshoz szükséges ingatlan megállapodás alapján az állam részére biztosított,
b) az állam legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlanon valósulnak meg, 
ide nem értve a külön törvényekben meghatározott építtetői tevékenység keretében létrejövő beruházásokat.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti magasépítési beruházásokra a  kormányzati magasépítési beruházásokra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a  (7)  bekezdés szerinti magasépítési beruházás keretében létrejött 
ingó és ingatlan vagyonelemek – a  Kormány egyedi döntésén alapuló eltérő megállapodás hiányában – 
e  törvény erejénél fogva az  ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen. A  magasépítési beruházás műszaki 
átadás-átvételének a  lebonyolítását követően, a  munkaterület kivitelező által a  Beruházási Ügynökség részére 
történő visszaadását követő napon a  beruházás során létrejött ingó és ingatlan vagyonelemeket a  Beruházási 
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Ügynökség az általa nyilvántartott könyv szerinti értéken, befejezetlen beruházásként átadja a beruházással érintett 
ingatlan tulajdonosának.”

77. §  A Beütv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A Beruházási Ügynökség a kormányzati magasépítési beruházás megvalósításához szükséges ingatlan és ingó 
vagyonelemeket az  állam nevében eljárva, az  állam javára polgári jogi úton megszerezheti. Ennek sikertelensége 
esetén a  kisajátításról szóló törvényben foglalt közérdekű cél fennállása esetén a  Beruházási Ügynökség az  állam 
nevében az ingatlan kisajátítását kezdeményezi az állam javára.”

78. §  A Beütv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásába kell adni a  kormányzati magasépítési beruházások 
megvalósításához szükséges – a  Beruházási Ügynökség által az  ingatlanok tulajdonosi joggyakorlója részére 
benyújtott kérelemben megjelölt – állami tulajdonú ingatlanokat. Az  állami ingatlanok tulajdonosi joggyakorlója 
– a  Beruházási Ügynökség megkeresése alapján – 30 napon belül intézkedik az  ingatlanok tulajdonosi 
joggyakorlásának átadására vonatkozó megállapodás megkötéséről. Az  ingatlanok tulajdonosi joggyakorlását 
ingyenesen, könyv szerinti értéken kell a  Beruházási Ügynökség részére átadni. A  tulajdonosi joggyakorlás 
megállapodással történő átadásával az  átvett vagyonnal kapcsolatos jogviszonyokba a  korábbi tulajdonosi 
joggyakorló helyére jogutódként a Beruházási Ügynökség lép.”

79. §  A Beütv. 10.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és a  Beütv. 10.  §-a a  következő  
(4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási keretet a Kormány beruházás előkészítéséről vagy jóváhagyásáról 
szóló egyedi határozatában megjelölt teljes kötelezettségvállalási összeg (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 
kötelezettségvállalási felhatalmazás) terheli, ideértve az Áht. 36. § (1)–(2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások 
összegét is.
(4a) A  Beruházási Ügynökség a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  
53. § (5) bekezdése szerint lefolytatott eredményes feltételes közbeszerzési eljárás alapján, a kötelezettségvállalási 
felhatalmazást megelőzően akkor köthet szerződést, ha az  ajánlati kötöttség fenntartása a  Kbt. rendelkezései 
alapján nem biztosítható.
(4b) A  (4a)  bekezdés szerinti szerződés a  kötelezettségvállalási felhatalmazáshoz kötött hatálybalépése napjától 
minősül kötelezettségvállalásnak.”

80. §  A Beütv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Beruházási Ügynökség a  központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati 
magasépítési beruházás során az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feladatait 
a beruházás megvalósítója javára látja el.”

25. Záró rendelkezések

81. §  Hatályát veszti a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény.

82. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–6. §, a 7. §, a 14–18. §, az 56–74. §, és a 81. § az e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

83. § (1) A 13. § és 14. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A 18. § az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (3) A 69. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2020. évi LXXXI. törvény
egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes 
vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről*

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

1. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 30/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) A  nemzetközi sportszövetség olyan sportszövetség, amely sportágában nemzetközi szinten az  e  törvényben, 
valamint jogszabályban meghatározott sportszakmai feladatokat lát el, és amely
a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által sportágának hivatalos nemzetközi szövetségeként elismert sportszövetség,
b) a GAISF tagjának minősül,
c) GAISF megfigyelői státusszal rendelkezik,
d) a 30/C. § (2) bekezdésében meghatározott szándéknyilatkozattal rendelkezik, vagy
e) az a)–d) pont szerinti sportszövetség kontinentális sportszövetsége.”

 (2) Az Stv. 30/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nemzetközi sportszövetség jogi személy. A nemzetközi sportszövetség a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel 
nélkül közhasznú szervezetnek minősül.”

2. §  Az Stv. 30/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Eredeti alapítás esetén a miniszteri támogató nyilatkozat kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság szándéknyilatkozatát arról, hogy a  szándéknyilatkozat kiadását követő 
180  napon belül a  nemzetközi sportszövetséget sportágának hivatalos nemzetközi szövetségeként külön 
nyilatkozatban el fogja ismerni, vagy
b) a  GAISF szándéknyilatkozatát arról, hogy a  szándéknyilatkozat kiadását követő 180 napon belül 
a sportszövetséget tagjaként fogja elismerni, vagy
c) a GAISF szándéknyilatkozatát arról, hogy a szándéknyilatkozat kiadását követő 180 napon belül a sportszövetség 
megfigyelői státusszal fog rendelkezni
[az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: elismerő nyilatkozat].”

3. §  Az Stv. 49. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam:)
„d) az  e  törvényben, a  költségvetési törvényben, az  államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, 
az  állami sportcélú támogatásokról szóló kormányrendeletben, valamint a  kiemelt nemzetközi sport- és 
sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint – elsősorban a  sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével, 
pályázati úton történő források rendelkezésre bocsátásával – részt vesz a  versenysport, az  utánpótlás-nevelés, 
az  iskolai és diáksport, az egyetemi-főiskolai sport, a szabadidősport és a  fogyatékosok sportja, továbbá a kiemelt 
nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események, valamint a  helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok 
finanszírozásában,”

4. § (1) Az Stv. 50. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány:)
„a) a  költségvetésről szóló törvénnyel összhangban – figyelemmel a  környezet- és természetvédelem érdekeire, 
valamint az  egészségügyi és az  esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelményekre – meghatározza a  sport 
állami támogatásának, az  állami támogatás felhasználásának és ellenőrzésének alapvető célkitűzéseit, rendszerét, 
módszereit, a  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezethez tartozó állami sport célú 
támogatások felhasználásának és elosztásának részletes szabályait, valamint a  kiemelt nemzetközi sport- és 
sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezethez tartozó, a kiemelt 
hazai rendezésű sportesemények rendezésének támogatására szolgáló előirányzatból nyújtott támogatások 
felhasználásának és elosztásának részletes szabályait,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az Stv. 50. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány:)
„d) a  megrendezésre való pályázást, jelentkezést vagy azzal azonos egyéb kötelezettségvállalást megelőzően, 
pénzügyi és a  jogtulajdonosok, illetve nemzetközi sportszervezetek által megkívánt más garanciát vállal 
a nemzetközi sportrendezvények és sportdiplomáciai események – ideértve különösen a kiemelt nemzetközi sport- 
és sportdiplomáciai eseményeket – magyarországi megrendezéséhez,”

 (3) Az Stv. 50. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekkel kapcsolatos garanciát az  állam, illetve 
a  Kormány nevében a  Kormány ezirányú jóváhagyó döntését követően a  kiemelt nemzetközi sport- és 
sportdiplomáciai események rendezésért felelős miniszter írja alá és adja ki. Ha a  kiemelt nemzetközi sport- és 
sportdiplomáciai eseményre vonatkozó rendezési szerződésben az állam vagy a Kormány részvétele kötelező vagy 
indokolt, a rendezési szerződés és az azzal kapcsolatos ügyek tekintetében az államot, illetve a Kormányt a kiemelt 
nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezésért felelős miniszter képviseli.”

5. § (1) Az Stv. 51. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sportpolitikáért felelős miniszter:)
„b) ellátja a  sportcélú központi állami pénzeszközök tervezésével, elosztásával kapcsolatos, e  törvényben 
és az  államháztartás működésére, valamint az  állami sportcélú támogatásra vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott feladatokat, ellenőrzi a  pénzeszközök felhasználását, gondoskodik a  jogosulatlanul igénybe 
vett állami támogatás visszafizettetéséről, ideértve különösen azt is, hogy ellátja a  kiemelt nemzetközi sport- 
és sportdiplomáciai eseménynek nem minősülő sportesemények rendezésének támogatására vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feladatokat, ellenőrzi a pénzeszközök felhasználását, gondoskodik a jogosulatlanul 
igénybe vett állami támogatás visszafizettetéséről.”

 (2) Az Stv. 51. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter ellátja a  kiemelt 
nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezésének támogatásra vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott feladatokat, ellenőrzi a  pénzeszközök felhasználását, gondoskodik a  jogosulatlanul igénybe vett 
állami támogatás visszafizettetéséről.”

6. § (1) Az Stv. 56. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  állam a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséhez az  e  törvényben, 
a költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályban meghatározottak szerint 
pénzügyi támogatást nyújthat. A  biztosított támogatásokhoz való hozzáférés, a  támogatások felhasználásának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályaira az e törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 
jogszabályokban, és a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium fejezethez tartozó, a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és 
az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.”

 (2) Az Stv. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állami sportcélú támogatás nyújtása, a  támogatás feltételeinek ellenőrzése, a  támogatás megállapítása, 
folyósítása és a támogatással való elszámolás ellenőrzése érdekében az e törvényben, a költségvetési törvényben, 
az  államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, az  állami sportcélú támogatásokról szóló 
kormányrendeletben, valamint a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az  azokhoz 
kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a  sportpolitikáért 
felelős miniszter, vagy a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter 
hatáskörébe utalt feladatok tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a kiemelt nemzetközi sport- 
és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter kezeli a  támogatást igénylő, illetve támogatott 
természetes személy, továbbá a támogatást igénylő, illetve támogatott szervezet képviseletében eljáró természetes 
személy vagy kapcsolattartó természetes személy
a) természetes személyazonosító adatait,
b) lakóhelyének, tartózkodási helyének, telefonszámának és elektronikus levelezési címének adatait,
c) egyéb, az  e  törvényben és a  végrehajtására kiadott, továbbá az  államháztartás működésére vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló személyes adatait.”
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 (3) Az Stv. 56. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (3)  bekezdés szerinti esetben az  e  törvényben, a  költségvetési törvényben, az  államháztartás működésére 
vonatkozó jogszabályokban, az  állami sportcélú támogatásokról szóló kormányrendeletben, valamint a  kiemelt 
nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az  azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról 
szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a sportpolitikáért felelős miniszter vagy a kiemelt nemzetközi 
sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatok tekintetében 
a  sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események 
rendezéséért felelős miniszter a támogatást igénylő, illetve támogatott természetes személy adóazonosító jelét és 
társadalombiztosítási azonosító jelét is kezeli.”

 (4) Az Stv. 56. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  e  törvényben, a  költségvetési törvényben, az  államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, 
az  állami sportcélú támogatásokról szóló kormányrendeletben, valamint a  kiemelt nemzetközi sport- és 
sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint a sportpolitikáért felelős miniszter, vagy a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai 
események rendezéséért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatok tekintetében a  sportpolitikáért felelős 
miniszter, valamint a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter  
a  (3) és (4)  bekezdés szerinti személyes adatokat támogatás nyújtása esetén a  támogatás utolsó részletének 
folyósítását követő tíz évig, vagy – ha az későbbi – a pénzbeli juttatásra vonatkozóan benyújtott keresetet elbíráló 
peres eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésének napjáig kezelheti.”

 (5) Az Stv. 56. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  e  törvényben, a  költségvetési törvényben, az  államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, 
az  állami sportcélú támogatásokról szóló kormányrendeletben, valamint a  kiemelt nemzetközi sport- és 
sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint a  sportpolitikáért felelős miniszter vagy a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai 
események rendezéséért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatok tekintetében a  sportpolitikáért felelős 
miniszter, valamint a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter  
a (3) és (4) bekezdés szerinti személyes adatokat a támogatási kérelem beérkezését követő év december 31. napjáig 
kezeli, ha a támogatási kérelem alapján nem kerül sor támogatás nyújtására.”

7. §  Az Stv. 57. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  e  törvényben, a  költségvetési törvényben, az  államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, 
az  állami sportcélú támogatásokról szóló kormányrendeletben, valamint a  kiemelt nemzetközi sport- és 
sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint a  sportpolitikáért felelős miniszter vagy a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai 
események rendezéséért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatok tekintetében a  sportpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium vagy a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium írásbeli megkeresésére, annak kézhezvételétől számított harminc 
napon belül az  állami adóhatóság tájékoztatást köteles nyújtani a  sportszervezetek, illetve a  sportszövetségek 
köztartozásairól. Az  adótitok igénylésére – az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 131.  § (14)  bekezdés 
i)  pontjával összhangban – az  állami sportcélú támogatás nyújtása, a  támogatás feltételeinek ellenőrzése, 
a támogatás megállapítása, folyósítása és a támogatással való elszámolás ellenőrzése céljából kerülhet sor.”

8. §  Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következő br) és bs) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„br) a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események körét és részletes szabályait,
bs) a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium fejezet kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezésének támogatására 
szolgáló előirányzatából nyújtott támogatások felhasználásának, elosztásának és ellenőrzésének részletes 
szabályait.”

9. §  Az Stv. 57. § (2) bekezdés k) pontjában az „az a szakszövetség” szövegrész helyébe az „a kiemelt nemzetközi sport- és 
sportdiplomáciai események kivételével az a szakszövetség” szöveg lép.



4818	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	168.	szám	

2. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosítása

10. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  cégnyilvántartás és a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti elektronikus ügyintézést támogató rendszer 
a  Kormányzati Adatközpont szolgáltatásait kormányrendeletben meghatározottak szerint igénybe vevő 
szakrendszer.”

11. §  A Ctv. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A céginformációs szolgálat a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv, 
az  államigazgatási szerv, illetve más költségvetési szerv, továbbá a  közjegyző, a  bírósági végrehajtó, a  felszámoló, 
valamint a gazdasági, illetve szakmai kamarák részére a közfeladataik ellátása érdekében, a közfeladat megjelölése 
mellett kért céginformációt – ideértve a  cégkivonatot, a  cégmásolatot, a  cégbizonyítványt, a  névjegyet, 
az  iratjegyzéket, az  elektronikus okirati formában nyilvántartott cégiratokat, a  közleményeket, a  névlistát, illetve 
a  (3a)  bekezdésben foglalt céginformációt – ingyenesen bocsátja rendelkezésre. Esetükben – ha törvény eltérően 
nem rendelkezik – sem az  adatszolgáltatás, sem az  adattovábbítás nem köthető díjfizetéshez, tekintet nélkül 
arra, hogy a  közfeladatot ellátó személy a  céginformációt tanúsítvány használatával vagy a  központi kormányzati 
szolgáltatás busz szerinti adattovábbítás útján kapja meg.”

12. §  A Ctv. a következő 127/B. §-sal egészül ki:
„127/B.  § Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben határozza meg a  Kormányzati Adatközpontnak 
a  cégnyilvántartás és az  1.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti elektronikus ügyintézést támogató rendszer részére 
nyújtott szolgáltatásait.”

13. §  A Ctv. a következő 131/N. §-sal egészül ki:
„131/N.  § Az egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes 
vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2020. évi LXXXI. törvénnyel megállapított 1.  § (4)  bekezdést 
a megvalósításhoz szükséges technikai feltételek biztosítását követően kell alkalmazni.”

3. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

14. §  A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás:)
„c) a  2.  § d)  pontja szerinti célból, valamint terület- és településrendezés céljából, ha a  kérelemben megjelölt 
építmény, fejlesztési cél (a továbbiakban: cél) a  területrendezési tervben, a helyi építési szabályzatban, a Kormány 
területrendezési szabályokat megállapító rendeletében vagy az  állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal által kiadott térségi területfelhasználási engedélyben szerepel, a  cél megvalósítása 
az érintett ingatlanok tulajdonosai részéről (a beruházás jellege, anyagi terhei vagy a létesítmény megvalósítójának 
jogszabályi kijelölése miatt) nem várható el, továbbá a  cél rendeltetése, jellege miatt – a  környező építmények, 
ingatlanok rendeltetésszerű használatának biztosítására vagy jellegére is figyelemmel – a célt az adott ingatlanon 
szükséges megvalósítani, vagy más ingatlanon való megvalósítása a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna;”

15. §  A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény a következő 49. §-sal egészül ki:
„49.  § E törvénynek az  egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá 
egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2020. évi LXXXI. törvénnyel (a továbbiakban: 2020. évi 
LXXXI. törvény) megállapított 4. § (1) bekezdés c) pontját a 2020. évi LXXXI. törvény hatálybalépésekor folyamatban 
lévő kisajátítási eljárásokban is alkalmazni kell.”

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

16. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a következő 73/A. §-sal egészül ki:
„73/A. § A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: vagyonkezelő alapítványokról 
szóló törvény) szerinti vagyonkezelő alapítvány a  73.  § (1)  bekezdése szerinti fenntartói irányítást a  vagyonkezelő 
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alapítványokról szóló törvény 2.  §-a szerinti tevékenységére tekintettel, a  vagyonkezelés céljának megfelelően 
gyakorolja.”

5. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

17. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 267. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„267. § (1) Aki
a) a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartásban kezelt adatot az  adatkezelő részére 
hozzáférhetetlenné teszi, vagy
b) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás működését jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit 
megsértve akadályozza,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz, vagy
b) a bűncselekményt haszonszerzés végett követik el.
(3) A  büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a  bűncselekmény következtében a  nemzeti 
adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartásban kezelt valamennyi adat az  adatkezelő részére tartósan 
hozzáférhetetlenné válik.”

6. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

18. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3.  § 28.  pont a)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:
meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy 
másik szervezet tekintetében:)
„a) vagyonkezelő alapítvány kivételével vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a  tulajdonában 
lévő részvények névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét,”

19. § (1) A Kbt. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az európai uniós támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában e törvény szabályait alkalmazni köteles 
az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány és az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy akkor is, ha nem 
tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.”

 (2) A Kbt. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E § alkalmazásában az (1) bekezdésben foglalt szervezetek általi finanszírozás arányának meghatározásakor nem 
kell figyelembe venni a vagyonkezelő alapítvány tulajdonába adott vagyon hasznosításából származó bevételt.”

20. §  A Kbt. 197. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) E  törvénynek az  egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes 
vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2020. évi LXXXI. törvénnyel (a továbbiakban: Mód5. tv.) 
megállapított 3. § 28. pont a) alpontját, 5. § (3) és (5) bekezdését a Mód5. tv. hatálybalépése napján folyamatban 
lévő eljárásokban, valamint fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell.”

7. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

21. §  A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) a következő 16/B. §-sal egészül ki:
„16/B.  § E törvénynek az  egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá 
egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2020. évi LXXXI. törvénnyel (a továbbiakban: 
Módtv.3.) megállapított rendelkezéseit a  Módtv.3. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint 
a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell.”

22. §  A Tvtv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) Az  állam, a  helyi önkormányzat, költségvetési szerv és e  szervezetek együtt, vagy külön-külön 100%-os 
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag olyan 
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reklámhordozón helyezhetnek vagy helyeztethetnek el reklámot, amely megfelel az  e  törvény – Módtv. által 
megállapított – és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseinek.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szervezetek által elhelyezett vagy elhelyeztetett reklám esetében 
az  e  törvényben, valamint a  végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott, a  reklám, a  reklámhordozó 
méretére, a  reklámhordozót tartó berendezésre, valamint az  elhelyezés technológiájára vonatkozó szabályoktól 
2023. december 31-ig el lehet térni.”

23. §  A Tvtv.
a) 15. § (3) bekezdésében a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg;
b) 15/B. § (2) bekezdésében a „2020. december 31.” szövegrészek helyébe a „2023. december 31.” szöveg
lép.

8. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

24. §  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 48.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A hatóság felfüggeszti az eljárást, ha
a) az előkérdés bíróság hatáskörébe tartozik,
b) az ügyben külföldi szervet kell megkeresni, vagy
c) az ügyben az Európai Unió intézményeivel vagy más nemzetközi szervezettel egyeztetni szükséges.”

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

25. §  Hatályát veszti a  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes 
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról 
szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
a) preambulumában a „valamint Magyarország kiemelt nemzetközi sportesemények házigazdája legyen magas 

színvonalú rendezés mellett,” szövegrész,
b) 1. § 4. pontja,
c) 2. § (1) bekezdés b) pontja,
d) 4. § (1) bekezdésében az „a kiemelt nemzetközi sporteseményekkel,” szövegrész,
e) 4. § (1) bekezdésében az „ , illetve a kiemelt nemzetközi sporteseménnyel” szövegrész,
f ) 20. § (1) bekezdés d) pontja.

10. A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény módosítása

26. §  A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vatv.) 3.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  alapítói jogok gyakorlása az  alapítvány ügyvezető szervét (a továbbiakban: kuratórium) vagy 
az  alapítványi vagyonellenőrt illeti meg, és az  alapító az  alapítvány javára rendelt vagyonnak a  tőkeminimumon 
felüli, az  alapítvány rendelkezésére még nem bocsátott részét az  erre megszabott határidőben nem teljesíti, 
az alapítvány jogosult e vagyonrész teljesítését követelni.”

27. §  A Vatv. 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  vagyonkezelő alapítvány alapítója az  alapító okiratban az  alapítói jogok gyakorlására az  alapítvány 
kuratóriumát, a  nem közérdekű vagyonkezelő alapítvány alapítója pedig a  kuratórium helyett a  7.  § szerinti 
alapítványi vagyonellenőrt is kijelölheti, vagy ha alapítói jogait az alapító okiratban fenntartotta vagy abban arról 
nem rendelkezett, e  jogait az alapítványra átruházhatja. Az alapító az alapító okiratban úgy is rendelkezhet, hogy 
alapítói jogai a halála, jogutód nélküli megszűnése vagy az alapító okiratban meghatározott feltétel bekövetkezése 
esetén az alapítványra szállnak.
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(2) A  kuratórium vagy az  alapítványi vagyonellenőr az  alapítói jogokat egyes ügyekben az  e  törvényben 
meghatározott módon gyakorolja.
(3) Ha az  alapítói jogokat a  kuratórium gyakorolja, az  alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában az  alapítvány 
kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének kijelöléséről – e  tisztségek bármely okból 
bekövetkező megüresedése esetén – a  kuratórium a  felügyelőbizottsággal együttesen határoz akként, hogy 
a döntéshez a megüresedő tisztség által érintett testületi szerv tagjai többségének szavazata is szükséges. Az alapító 
okirat az  e  kérdésben való döntéshozatalhoz további minősített többséget is előírhat. Ha az  alapítói jogokat 
az alapítványi vagyonellenőr gyakorolja, az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában az alapítvány kuratóriumi 
és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének kijelöléséről – e  tisztségek bármely okból bekövetkező 
megüresedése esetén – a  kuratórium és a  felügyelőbizottság véleményének kikérését követően az  alapítványi 
vagyonellenőr dönt.”

28. §  A Vatv. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A közérdekű vagyonkezelő alapítvány ügyvezetését legalább öt természetes személyből álló kuratórium látja el.
(2) Vagyonkezelő alapítvány esetén felügyelőbizottság kijelölése és annak működése, továbbá állandó 
könyvvizsgáló megbízása kötelező. A  felügyelőbizottság legalább három természetes személyből áll, 
a  felügyelőbizottság elnökét – az  alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában – a  tagok maguk közül választják. 
Nem közérdekű vagyonkezelő alapítvány alapító okirata rendelkezhet úgy, hogy az alapítványnál felügyelőbizottság 
nem működik; ebben az  esetben a  felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét az  alapítványi vagyonellenőr 
gyakorolja.”

29. §  A Vatv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha vagyonkezelő alapítvány esetén az  alapító az  alapítói jogok gyakorlására a  kuratóriumot jelölte ki, illetve 
e  jogait az  alapítványra ruházta át, az  alapító az  alapító okiratban alapítványi vagyonellenőrt is köteles kijelölni 
abból a célból, hogy e jogok gyakorlását és az alapítvány – alapító okiratban meghatározott céljainak megfelelő – 
vagyongazdálkodását az  alapítvány ellenőrző szervétől függetlenül figyelemmel kísérje. Ha nem közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány alapítója a  kuratórium helyett az  alapítványi vagyonellenőrt jelölte ki az  alapítói jogok 
gyakorlására, felügyelőbizottság kijelölése kötelező.”

30. §  A Vatv. 7. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) Azon közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére, amelynek az  állam az  alapítója 
vagy amelyhez az  állam csatlakozott, az  alapító okiratában meghatározott célok megvalósításának elősegítése 
érdekében pénzbeli vagyoni juttatás teljesíthető. E  juttatásra az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
támogatásokra vonatkozó VI. fejezetét nem kell alkalmazni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyoni juttatás teljes körű felhasználásáig a  közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
bemutatja e pénzbeli vagyoni juttatás felhasználását, aminek a számviteli törvény szerinti éves beszámolójában tesz 
eleget.”

11. A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá 
egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény 
módosítása

31. §  A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi 
nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény 1.  § a)  pont ab)  alpontjában 
a „veszprémi” szövegrész helyébe a „debreceni” szöveg lép.

12. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 
és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény 
módosítása

32. §  A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti gazdasági tevékenység végzése versenykörülmények között, a  piaci verseny feltételei 
mellett történik, a tevékenység végzése kifejezetten nyereségorientált. A vagyonkezelés kockázatát a vagyonkezelő 
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alapítvány vállalja. A  vagyonkezelő alapítvány az  (1)  bekezdésben foglalt tevékenységen túl gazdasági 
tevékenységet – a gazdasági társaságoktól eltérően – nem folytathat.”

13. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis 
Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény módosítása

33. §  A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a  Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 
oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Alapítvány oktatási és tehetséggondozó intézmény, kiemelten a Mathias Corvinus Collegium fenntartása, 
működési feltételeinek, intézményfejlesztési céljainak biztosítása érdekében végzett tevékenysége, és az Alapítvány 
céljainak a  preambulumban meghatározott célokkal összhangban történő megvalósítása közfeladatnak minősül. 
Az  Alapítvány céljainak megvalósítását szolgáló gazdasági tevékenységet végez, így különösen az  alapító által 
rendelt, és az Alapítványhoz csatlakozók által juttatott vagyont kezeli.”

14. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

34. §  A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi 
LVIII. törvény 162. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„162.  § (1) A  KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 09-10-000030, 
adószám: 10547009-2-09, székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 11. sz., ezen § alkalmazásában a  továbbiakban: 
Társaság) magyar állam felügyelete alá vonása, és a Társaság vonatkozásában a  2020. június 17. napján hatályos 
rendelkezések alapján kijelölt, a  magyar állam nevében a  tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati 
feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) feladatai és annak ellátása 
érdekében meghatározott jogosultságok a  (2)  bekezdésben foglaltak megtörténte esetén – de legkésőbb 
2020. augusztus 15. napjával – szűnnek meg.
(2) A  kormánybiztos a  Társaság vezető tisztségviselőivel és felügyelőbizottsága tagjaival előre egyeztetett 
időpontban – de legkésőbb 2020. augusztus 15-ig – és módon tájékoztatja a  Társaság vezető tisztségviselőit 
és felügyelőbizottsága tagjait a  megtett intézkedésekről és átadja a  megtett intézkedésekkel összefüggésben 
keletkezett dokumentumokat.”

15. Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról

35. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.  § (3)  bekezdése és az  állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI.  törvény 36.  § (1)  bekezdése alapján az  állam tulajdonában lévő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 
belterület 36548 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a  1088 Budapest, Puskin utca 4. szám alatt 
található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) ingyenesen budapesti képzési központjának létrehozása, és közéleti 
képzéseinek folytatásának, az Alapítvány tevékenységének és egyéb feladatai elősegítése érdekében a Kommentár 
Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-0009798) tulajdonába kerül.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az  átvevő jogi személy az  Ingatlant terhelő 
kötelezettségeket a 36. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

36. §  A 35.  § (1)  bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas 
szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésekben az Ingatlan forgalmi 
értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

16. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 17. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2020. évi LXXXII. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról*

1. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 170. § (5) bekezdés 6. pontja a következő 
e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg
a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a  pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez 
kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében)
„e) − a  Kormány által kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben − a  villamosenergia-termelés, a  kereskedelmi 
üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határidő meghosszabbított időszakát és 
a meghosszabbítás feltételeit,”

2. §  A Vet. a következő 172. §-sal egészül ki:
„172.  § A Hivatal a  kötelező átvételi jogosultságok, valamint a  pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű 
termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés, a kereskedelmi 
üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határidőit − a  Kormány által kihirdetett 
veszélyhelyzettel összefüggésben − rendeletével meghosszabbíthatja.”

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

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

2020. évi LXXXIII. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és az uniós vámjog végrehajtásáról szóló  
2017. évi CLII. törvény módosításáról**

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

1. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 16. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az  atomenergia-felügyeleti szerv megkeresésére a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal megküldi a  vámtitkot,  
ha az  atomenergia-felügyeleti szerv engedélyezési, ellenőrzési, felügyeleti, nyilvántartási feladatának ellátásához 
szükséges.”

2. §  Az Atv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Az Atv. 2. § 40. pontjában a „céljából” szövegrész helyébe a „céljából, a végleges elhelyezést szolgáló létesítményben” 
szöveg lép.

2. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

4. §  Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 29. § (1) bekezdés e) pontja a következő eo) alponttal 
egészül ki:
(E § alkalmazásában a vámhatóság megkeresés, illetve adatkérés esetén annak beérkezésétől számított 30 napon belül, 
illetve hivatalból tájékoztatja a vámtitokról)
„eo) az atomenergia-felügyeleti szervet,”

  * A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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3. Záró rendelkezések

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

6. §  E törvény a  kiégett fűtőelemek és a  radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló 
közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelv 3.  cikk 14.  pontjának való 
megfelelést szolgálja.

7. §  E törvény tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.

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

1. melléklet a 2020. évi LXXXIII. törvényhez

Az Atv. 2. melléklet 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

  A B C D E

1   Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Eljárás Eljáró hatóság

8 2.7.

Nukleáris létesítmény építése 
(bontása) és használatbavétele 
esetén, ha annak tűzvédelmi 
vagy katasztrófavédelmi 
vonzata van.

A nukleáris létesítményre,  
a nukleáris létesítmény rendszereire, 
rendszerelemeire vonatkozó 
tűz- és katasztrófavédelmi 
követelményeknek való megfelelés 
vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély,
b) használatba- 
vételi engedély

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

2020. évi LXXXIV. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról*

1. § (1) A  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.  évi CCIX.  törvény (a  továbbiakban: Vksztv.) 6.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (5)  bekezdésben meghatározott kivétellel víziközműnek minősül, és kizárólagosan e  törvényben foglaltak 
szerint működtethető
a) a funkcióját tekintve a 2. § 20. pont a) és b) alpontjában foglaltaknak is eleget tevő közcélú vízilétesítmény, amely 
legalább huszonöt lakossági felhasználó ellátását biztosítja, vagy
b) a  Hivatal egyedi határozatában víziközműnek minősített olyan vízilétesítmény, amelynek nyomvonala 
a  szennyvíz-törzshálózattól vagy ivóvíz-törzshálózattól a  szennyvíz-bekötővezeték vagy ivóvíz-bekötővezeték 
szolgáltatási pontjáig nagyobbrészt állami vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanon halad.”

 (2) A Vksztv. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A vízilétesítmény (4) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés alapján történő minősítésére a Hivatal az ellátásért 
felelős, az érintett önkormányzat vagy a vízilétesítmény tulajdonosa, üzemeltetője kérelmére induló eljárásban, vagy 
hivatalból hoz egyedi döntést. A (4) bekezdés b) pontja szerinti eljárást az ellátásért felelős kezdeményezheti.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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2. §  A Vksztv. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. Víziközmű tulajdonjogának közcélú megváltása
9. § (1) Víziközmű tulajdonjogának közcélú megváltása kizárólag a 9/A. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén, és 
az ellátásbiztonság érdekében abban az esetben lehetséges, ha olyan, a Hivatal által a 6. § (4) bekezdés b) pontja 
alapján víziközműnek minősített vízilétesítmény van nem állami vagy önkormányzati tulajdonban, amelynek 
funkciója megfelel a víziközmű 2. § 20. pontjában foglalt funkcióinak.
(2) Víziközmű tulajdonjogának közcélú megváltását kizárólag az ellátásért felelős kezdeményezheti.
9/A. § (1) Víziközmű tulajdonjogának közcélú megváltására akkor van lehetőség, ha
a) a közérdekű cél megvalósítása a víziközművön fennálló tulajdon korlátozásával nem lehetséges;
b) a  víziközmű tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy térítésmentes vagyonátruházás útján nem 
lehetséges; és
c) a közcélú megváltással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen 
meghaladják.
(2) Az adásvételt vagy a térítésmentes vagyonátruházás létrejöttét meghiúsultnak kell tekinteni, ha
a) a  közcélú megváltást kérőnek – a  kérelem benyújtását megelőző 2 hónapon belül megtett – ajánlatára 
a tulajdonos a kézhezvételtől számított harminc napon belül nem tesz a tulajdonjog átruházására alkalmas elfogadó 
nyilatkozatot;
b) a  tulajdonos személye nem állapítható meg egyértelműen, illetve a  tulajdonjogával összefüggésben per van 
folyamatban; vagy
c) a  tulajdonos lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye ismeretlen, vagy a  közcélú megváltást kérő ajánlatának 
közlése részükre egyéb körülményeik folytán rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna; 
önmagában a tulajdonosok nagy száma nem minősül ilyen egyéb körülménynek.
9/B. § (1) Az e törvény szerinti közcélú megváltásra – az e törvényben foglalt eltéréssel – az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közcélú megváltási eljárást a kisajátítási hatóság folytatja le. Az eljárásra a víziközmű fekvése szerint illetékes 
kisajátítási hatóság jogosult. A közcélú megváltási eljárás ügyintézési határideje hetvenöt nap.
(3) A közcélú megváltási eljárás eljárási költségeit az eljárást kezdeményező fél viseli. Az eljárás során a kisajátítási 
hatóság által hivatalból indított eljárások kisajátítási hatóság által megfizetendő költségeit az eljárást kezdeményező 
fél a kisajátítási hatóság részére megtéríti.
(4) A közcélú megváltási eljárásban ügyfél:
a) a közcélú megváltást kérő,
b) az állami tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet,
c) a kártalanításra jogosult tulajdonos,
d) az érintett víziközmű-szolgáltató.
(5) Az  e  törvény szerinti eljárásokban ügygondnokot vagy eseti gondnokot kell kirendelni abban az  esetben is, 
ha a  tulajdonos személye nem állapítható meg egyértelműen. Az  ügygondnokot a  kisajátítási hatóság, az  eseti 
gondnokot a kisajátítási hatóság megkeresésére a gyámhatóság rendeli ki. A gyámhatósági eljárás ügyintézési ideje 
15 nap.
(6) A  közcélú megváltási eljárás kérelemre indul. A  kérelmet víziközművenként, víziközmű-rendszerenként kell 
benyújtani.
(7) A kérelmet a közcélú megváltást kérő nyújtja be. Az állam mint közcélú megváltást kérő nevében a tulajdonosi 
jogot gyakorló szerv, illetve az a szerv járhat el, amelyet az állami tulajdonosi jogokat gyakorló szerv meghatalmaz, 
vagy az  eljárásra jogszabály jelöl ki, vagy amely olyan állami költségvetési szerv, amelynek – jogszabály vagy 
az alapító okirata alapján – a közcélú megváltást megalapozó közérdekű cél megvalósítása a feladatkörébe tartozik. 
Az  önkormányzat mint közcélú megváltást kérő nevében a  képviselő-testület, a  társulás, illetve a  határozatában 
meghatalmazott egyéb szerv járhat el.
(8) A közcélú megváltási kérelemhez mellékelni kell:
a) a közcélú megváltást kérő bejelentését a víziközmű tulajdonosának nevéről, lakáscíméről (székhelyéről);
b) a közcélú megváltást kérő nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre 
áll;
c) a közcélú megváltással érintett víziközmű műszaki, ingatlan-nyilvántartási adatait, helyszínrajzát;
d) a víziközmű-szolgáltató működési engedélyét, melyhez a közcélú megváltással érintett víziközmű csatlakozik;
e) a víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezését (közműves ivóvízellátás, közműves szennyvízelvezetés);
f ) az ellátási terület megnevezését, és a víziközmű-rendszer azonosítóját.
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(9) A  közcélú megváltást kérő köteles a  9. és 9/A.  § szerinti szempontok mérlegeléséhez szükséges adatokról 
a kisajátítási hatóságot tájékoztatni, és az azokat igazoló dokumentumokat a hatóság rendelkezésére bocsátani.
(10) A  közcélú megváltási kérelem hiánypótlására a  közcélú megváltást kérő csak egy alkalommal hívható fel, és 
az  ennek során meghatározott hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg. A  hiánypótlásra meghatározott 
határidő eredménytelen elteltét követően a kisajátítási hatóság – ha a hiányok pótlása nem történt meg – az eljárást 
megszüntetheti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
(11) A (10) bekezdésben meghatározott előírások – a hiánypótlások számára vonatkozó szabályt kivéve – irányadók 
a közcélú megváltást kérő részére a tényállás tisztázása során felmerült új adatokra tekintettel elrendelt hiánypótlási 
felhívásokra is.
9/C.  § (1) Ha a  közcélú megváltási kérelem és mellékletei megfelelnek az  e  törvényben előírt feltételeknek, 
a  kisajátítási hatóság – a  (7)  bekezdésben meghatározott kivétellel – tárgyalást tűzhet ki. A  kisajátítási hatóság 
–  ha  a  szükséges szakértelemmel nem rendelkezik – a  közcélú megváltásra vonatkozó szakvélemény elkészítése 
céljából az  igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti szakértőt (a továbbiakban: szakértő) rendel 
ki, és meghatározza a szakvélemény elkészítésének határidejét.
(2) Ha a  kisajátítási hatóság döntése értelmében tárgyalás tartására kerül sor, a  tárgyalásra a  szakértőt meg kell 
idézni. A szakértő a véleményét megküldi a kisajátítási hatóság részére. A szakértői véleménynek az ügyfelek részére 
történő megküldéséről a kisajátítási hatóság hivatalból gondoskodik.
(3) A  szakértői véleménynek a  kisajátítási hatóság részére történő megküldése és a  tárgyalás között 
legalább 5, legfeljebb 15 napnak kell eltelnie.
(4) A szakértői véleménnyel kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket az ügyfelek legkésőbb a tárgyaláson tehetik 
meg.
(5) Ha a szakértői véleményre vonatkozó kérdések és észrevételek olyan időben érkeznek meg, hogy azok szakértő 
általi megismerése még a  tárgyalás előtt lehetségesnek mutatkozik, a  beérkezett kérdéseket és észrevételeket 
a kisajátítási hatóság haladéktalanul továbbítja a szakértő részére.
(6) A tárgyaláson ismertetni kell a szakértői véleményt és meg kell vitatni az ügyfelek által a szakértői véleményre 
előzetesen, valamint a  tárgyaláson tett észrevételeket. A  kisajátítási hatóság és az  ügyfelek kérhetik a  szakértői 
vélemény kiegészítését.
(7) Nincs szükség tárgyalás kitűzésére, illetve a kitűzött tárgyalás megtartására, ha a közcélú megváltást kérő csatolja 
a kártalanítás tárgyában kötött egyezségről szóló okiratot, és az egyezséget a kisajátítási hatóság jogszerűnek tartja.
(8) A  kisajátítási hatóság a  közcélú megváltás tárgyában a  9. és 9/A.  §-ban meghatározott célok és feltételek 
fennállásának vizsgálata, illetve szempontok mérlegelése alapján dönt.
9/D.  § (1) A  közcélú megváltással érintett víziközmű tulajdonosát a  tulajdonjoga elvonásáért teljes, azonnali és 
feltétlen kártalanítás illeti meg.
(2) A  kártalanítás összegének megállapítása során az  összehasonlításra alkalmas víziközművek vagyonértékelése 
szerinti értékét kell figyelembe venni.
(3) A  kisajátítási hatóság a  kérelemnek helyt adó határozatában – a  (14)  bekezdésben meghatározott kivétellel  – 
külön kell rendelkeznie arról, hogy a  közcélú megváltással érintett víziközműért, továbbá a  közcélú megváltással 
kapcsolatos értékveszteségért és költségekért milyen összegű kártalanítást állapít meg.
(4) A  kérelemnek helyt adó közcélú megváltási határozat véglegessé válásával a  víziközmű tulajdonjoga 
a megváltást kérelmezőre száll át.
(5) A  kártalanítás megfizetésére a  közcélú megváltással tulajdont szerző, a  közcélú megváltást kérő állam, illetve 
helyi önkormányzat köteles.
(6) A  kártalanítási összeget egy összegben kell megfizetni. A  kifizetés a  kártalanításra jogosult fizetési számláját 
vezető pénzforgalmi szolgáltató útján történik.
(7) A  közcélú megváltást kérő a  kifizetési kötelezettségét akkor teljesíti, amikor a  pénzforgalmi számláját vezető 
pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi számlát a kártalanítás összegével megterheli.
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott kártalanítás közcélú megváltási határozat véglegessé válásával esedékes, és 
– a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – ettől az időponttól kezdődően jár a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi 
kamat is.
(9) A  közcélú megváltással érintett víziközmű átadására kötelezett a  víziközművet a  kártalanítás megfizetését 
követően, a  közcélú megváltási határozatban meghatározott időpontig köteles a  közcélú megváltást kérő részére 
átadni.
(10) Ha a  kártalanításra jogosultat a  kártalanításról számlakiállítási kötelezettség terheli, a  számlát legkésőbb 
a közcélú megváltási határozat véglegessé válását követő 8 napon belül köteles a közcélú megváltást kérő részére 
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megküldeni. Az esetleges késedelmi kamat attól az időponttól kezdődően jár, amikor a számla a közcélú megváltást 
kérő részére kézbesítésre kerül.
(11) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kártalanítás – kamatokkal együtt történő – megfizetését az  esedékesség 
időpontját követő 8 napon belül kell a kisajátítási hatóság részére igazolni.
(12) A kisajátítási hatóság hivatalból vizsgálja a (11) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítését.
(13) A  közcélú megváltást kérő kérelmére a  (11)  bekezdésben meghatározott igazolás beérkezését követően 
a kisajátítási hatóság 8 napon belül igazolást állít ki a közcélú megváltást kérőt terhelő kötelezettségek teljesítéséről.
(14) Ha a közcélú megváltást kérő és a tulajdonos a kártalanítás tárgyában egyezséget kötött, a kisajátítási hatóság 
az egyezséget határozatába foglalja.
(15) A kártalanítás tárgyában kötött, a kisajátítási hatóság által jóváhagyott egyezséget a Polgári Törvénykönyvnek 
a szerződési nyilatkozatok megtámadására vonatkozó szabályai szerint lehet megtámadni.
9/E. § A kisajátítási hatóság döntésével szemben indított közigazgatási per során
a) a pert a közcélú megváltást kérő ellen is meg kell indítani, a keresetlevelet a közcélú megváltásról szóló döntés 
közlésétől számított 15 napon belül kell benyújtani;
b) a bíróságnak a keresetlevél beérkezését követő 45 napon belül tárgyalást kell tartania;
c) a tevékenység megvalósulásának helye a víziközmű helye;
d) a bíróság a közigazgatási határozatot nem változtathatja meg, ha a kisajátítási hatóság a közcélú megváltást kérő 
kérelmét arra hivatkozva utasította el, hogy nincs helye közcélú megváltásnak, és a  közigazgatási határozat ezen 
rendelkezése jogszabálysértő.
9/F.  § A közcélú megváltást kérőnek a  víziközművet a  közcélú megváltási határozatban meghatározott határidőn 
belül a  közcélú megváltás céljára fel kell használnia és a  közcélú megváltási cél szerinti használatot a  közcélú 
megváltási határozatban előírt időtartamig biztosítania kell.
9/G. § A kártalanítás összegét úgy kell tekinteni, mint amely az általános forgalmi adót is tartalmazza, amennyiben 
a  közcélú megváltás keretében történő tulajdonátszállást az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerint 
adófizetési kötelezettség terheli.”

3. §  A Vksztv. 76. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E  törvénynek a  víziközmű-szolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseit a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.  évi 
CCIX.  törvény módosításáról szóló 2020.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Módtv3.) hatálybalépésének 
időpontját követően az  állam vagy önkormányzat tulajdonába kerülő víziközmű esetében a  víziközmű-
szolgáltatónak a Módtv3. hatálybalépésének időpontjától számított két éven belül kell teljesítenie.”

4. §  A Vksztv. 79. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha az ellátásért felelős és a víziközmű-tulajdonos gazdálkodó szervezet, az ellátásért felelős 5/F. § (2) bekezdés 
a) pontjában meghatározott tevékenységének elvégzése körében a víziközmű térítésmentes átruházásáról állapodik 
meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.”

5. §  Hatályát veszti a Vksztv. 6. § (5) bekezdésének a) pontja.

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

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2020. évi LXXXV. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex 
létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő módosításáról*

1. § (1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 1. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény hatálya kiterjed)
„c) a felhasználókra, a végfelhasználókra, a fogyasztókra és az előfizetőkre,
d) az  a)  pontban foglalt vagy azzal összefüggő tevékenységet végző vagy azt igénybe vevő belföldi vagy külföldi 
természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre és ezek vezető 
tisztségviselőire,”

 (2) Az Eht. 1. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya kiterjed)
„i) a  47.  § tekintetében az  elektronikus hírközlési iparágban vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó más ágazatban 
tevékenységet végző gazdálkodó szervezetre,
j) a 61. §-ban szabályozott esetben a más tagállamban letelepedett szolgáltatóra vagy vállalkozásra.”

2. § (1) Az Eht. 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény céljai és alapelvei:)
„a) az elektronikus hírközlő infrastruktúra fejlesztését és az elektronikus hírközlési szolgáltatások, végberendezések 
és új technológiák elterjedését elősegítő kiszámítható, következetes, átlátható, az  alkalmazott technológiától 
független versenyt, valamint azokon a  területeken, ahol lehetséges, az  infrastruktúraalapú versenyt segítő 
szabályozás megteremtése;
b) az  infrastruktúrával, a  versennyel, valamint a  végfelhasználók körülményeivel kapcsolatos feltételek 
sokféleségének figyelembevétele, a  végfelhasználók érdekeinek magas szintű védelme az  elektronikus 
hírközlési piac valamennyi szereplőjével fenntartott kapcsolataikban, így különösen annak biztosítása, hogy 
a végfelhasználók, és különösen a fogyasztók
ba) elérjék és használatba vehessék a  rendkívül nagy kapacitású hálózatokat, és a  rendelkezésükre álljanak azok 
az  elektronikus hírközlési szolgáltatások, amelyek ahhoz szükségesek, hogy – a  jogosultságok függvényében – 
hozzájuthassanak valamennyi, az elektronikus hírközlési eszközön elérhető információhoz és terjeszthessék azokat, 
hozzájuthassanak a  szolgáltatók által továbbított médiatartalomhoz, továbbá használhassák az  általuk választott 
alkalmazásokat és szolgáltatásokat,
bb) az  elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési szolgáltatók, illetve szolgáltatások között szabadon 
választhassanak, és dönthessenek, hogy mely hálózatot, szolgáltatót, illetve szolgáltatást kívánják igénybe venni,
bc) más végfelhasználókkal elektronikus hírközlés útján kapcsolatot létesíthessenek, függetlenül attól, hogy azok 
ugyanazon vagy más szolgáltatóval állnak szerződéses kapcsolatban,
bd) szolgáltatótól függetlenül szabadon választhassanak az általuk igénybe vett szolgáltatók, szolgáltatások között,
be) az  elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyilvánosan megismerhető, meghatározott és méltányos feltételek 
mellett, megfizethető áron, a legmagasabb minőségben vehessék igénybe,
bf ) a  szolgáltatások jellemzőivel és igénybevételük feltételeivel kapcsolatban megbízható, átlátható és naprakész 
információt kapjanak,
bg) magas szintű védelmet vehessenek igénybe a szolgáltatókkal szembeni jogvitáik egyszerű és gyors rendezése 
érdekében;”

 (2) Az Eht. 2. § c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény céljai és alapelvei:)
„c) a társadalom egésze érdekében meghatározott magas szintű és hatékony elektronikus hírközlési szolgáltatások 
egyetemes biztosítása, különösen a  szakszerű és hatékony rádióspektrum-használat révén a  nagy sebességű, 
szélessávú vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatások elérésének biztosítása az ország területén;
d) az  azonos földrajzi térséghez tartozó fogyasztók és meghatározott társadalmi csoportok, különösen 
a fogyatékossággal élő személyek, az időskorú és szociális szempontból rászoruló felhasználók igényeinek fokozott 
figyelembevétele, különös tekintettel arra, hogy e  személyek elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz való 

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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hozzáférését megkönnyítő végberendezéseket biztosítsanak, valamint, hogy a  végfelhasználók részére megfelelő 
választék és egyenértékű hozzáférés álljon rendelkezésre;
e) az  egységesülő elektronikus hírközlési piacokon, ideértve a  tartalom továbbítását is, a  versenyt torzító vagy 
korlátozó akadályok különösen a különböző földrajzi térségekben speciálisan jellemző, illetve jelentkező akadályok 
felszámolása, és a  hatékony verseny továbbfejlődésének elősegítése, összehangolt feltételek kialakítása, közös és 
a hosszú távú, kiszámítható szabályozási megközelítések alkalmazása útján;”

 (3) Az Eht. 2. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény céljai és alapelvei:)
„g) az  elektronikus hírközlési piac zavartalan és eredményes működésének, valamint az  elektronikus hírközlési 
tevékenységet végzők és a  felhasználók érdekeinek védelme az  érintett egyéb ágazatokkal együttműködve, 
továbbá a  tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának biztosítása, valamint a  hatékony beruházás és 
innováció előmozdítása a  beruházók által viselt kockázatok figyelembevételével a  hozzáférési kötelezettségek 
megállapítása során, egyúttal biztosítva a piaci verseny fennmaradását és a megkülönböztetésmentesség elvének 
érvényesülését;
h) az  egységesülő elektronikus hírközlési piacokon egyenlő elbánás elvét érvényesítő eljárások és szolgáltatások, 
így különösen a  végfelhasználók között az  állampolgárságuk, lakóhelyük vagy székhelyük helye szerinti tagállam 
alapján, objektív módon alá nem támasztható megkülönböztetések elkerülésének biztosítása az  elektronikus 
hírközlési tevékenységet végző szervezetek és személyek jogszabálynak megfelelő magatartásának felügyelete 
útján;”

 (4) Az Eht. 2. § m)–p) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény céljai és alapelvei:)
„m) a rádióspektrummal és az azonosítókkal való hatékony és szakszerű gazdálkodás, biztosítva annak lehetőségét, 
hogy bármely nemzetközileg elérhető típusú technológia használható legyen a  jogszabályi keretek között; 
a  legmegfelelőbb és a  lehető legkisebb terhet jelentő hatékony engedélyezési rendszer alkalmazása, amely 
a rugalmas és indokolt esetben a megosztott spektrumhasználatot is lehetővé teszi, továbbá a rádióspektrumdíjak 
megállapításánál a használhatóság, alternatív használat figyelembevétele;
n) a  rádióspektrum hatékony, szakszerű, a  legmodernebb műszaki megoldásokkal, technológiákkal történő káros 
zavarástól mentes használatának elősegítése;
o) az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak Magyarország nemzetközi szerződéseivel összhangban levő szabad 
forgalmának biztosítása és Magyarország nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése, ideértve a  határokon átnyúló 
szolgáltatások biztosítását az  elérhető legalacsonyabb áron, valamint a  harmonizált rádióspektrum határövezeti 
használatának szabályozását oly módon, hogy a  szomszédos uniós tagállamokban biztosítható legyen egy adott 
harmonizált rádióspektrum uniós jognak megfelelő használata;
p) a magyar elektronikus hírközlési piacok integrációja az Európai Unió egységesülő elektronikus hírközlési piacaiba, 
különös tekintettel a  transzeurópai hálózatok – ideértve a  transzeurópai közlekedési hálózatot – létrehozására és 
fejlesztésére a hálózati összekapcsoltság előmozdítása és a rendkívül nagy kapacitású hálózatokhoz való hozzáférés 
és e  hálózatok használatának elősegítése, továbbá az  összeurópai szolgáltatások együttműködési képességének, 
valamint a  végponttól végpontig történő kapcsolatépítések ösztönzésére a  rádióspektrum elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások általi használatának harmonizációja a  fogyasztói előnyök 
– így különösen a  verseny, a  méretgazdaságosság, valamint a  hálózatok és szolgáltatások együttműködése – 
megvalósításának érdekében;”

3. §  Az Eht. 4. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Kormány:)
„e) biztosítja, hogy a  végfelhasználók rendelkezésére álljon egy, az  eltűnt gyermekek bejelentésére fenntartott 
díjmentes forróvonalat működtető szolgálat;”

4. § (1) Az Eht. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hatóság eljárása során – a  jogszabályok keretei között – köteles figyelembe venni az  Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(a továbbiakban: Kódex) 38.  cikk (1)  bekezdése alapján kiadott bizottsági ajánlásokat és a  lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi a  kapcsolódó iránymutatásokat. Amennyiben a  Hatóság nem követi a  vonatkozó 
ajánlást, erről – álláspontja indokainak megadásával – értesíti az Európai Bizottságot.”
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 (2) Az Eht. 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Hatóság a  szabályozási céloknak leginkább megfelelő, következetes jogalkalmazás kialakítása érdekében 
együttműködik más tagállamok szabályozó hatóságaival, az Európai Bizottsággal és a BEREC-kel.”

5. §  Az Eht. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 40. §-ban meghatározott érdekeltekkel történő egyeztetés során benyújtott észrevételek, valamint az Elnök 
62–65.  § szerinti eljárásban hozott határozatában kirótt 102.  § szerinti átláthatóság kötelezettség körében 
közzétenni rendelt adatok, információk nem minősülnek, nem minősíthetők üzleti titoknak. A jelentős piaci erővel 
rendelkező szolgáltató nem minősítheti üzleti titoknak az Elnök piacmeghatározás, jelentős piaci erővel rendelkező 
szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyában hozott határozatában meghatározott azon számviteli 
adatokat, amelyek tekintetében az  Elnök a  piacelemzés által feltárt versenyt korlátozó akadályok által indokolt, 
azokkal arányos 105. § szerinti kötelezettség körében közzétételt ír elő.”

6. §  Az Eht. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hatóság a  hatósági eljárás keretében az  élet, az  egészség, a  testi épség és a  környezet, a  közbiztonság, 
a  közrend védelme vagy a  felhasználók széles körét érintő, különösen nagy kárral fenyegető, továbbá más 
szolgáltatók vagy a  felhasználók gazdálkodását vagy működését súlyosan és közvetlenül fenyegető veszély 
elhárítása érdekében ideiglenes biztosítási intézkedésként a  szolgáltatás nyújtását, a  vitatott hálózati vagy 
előfizetői szerződéses rendelkezés, illetve ár vagy díj alkalmazását, a  rádióspektrum és azonosítók használatát, 
valamint elektronikus hírközlési berendezés forgalmazását végzésben korlátozhatja vagy megtilthatja. Azonosító 
felhasználásával elkövetett csalás, visszaélés esetén a  Hatóság elrendelheti az  érintett azonosító elérésének 
megakadályozását, az  azonosító használatára irányuló számhasználati jogosultság felfüggesztését és az  azonosító 
eléréséért fizetendő díjak visszatartását.”

7. §  Az Eht. 39. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Hatóság a  végfelhasználók jelentős részét, valamint a  fogyasztói jogokat kiemelten érintő kérdésben, 
továbbá amennyiben feladatainak ellátásához vagy az elektronikus hírközlési piacon jelentkező fogyasztói érdekek 
érvényesüléséhez megítélése szerint egyébként szükséges és indokolt, vagy amennyiben elektronikus hírközlésre 
vonatkozó szabály ezt előírja, az  elektronikus hírközlést érintő jogszabályok és azok érvényesítésére vonatkozó 
intézkedések, vagy a  jogalkalmazói gyakorlat előkészítésével, kialakításával kapcsolatos szakmai álláspontok és 
vélemények, továbbá a fogyasztói érdekek megismerése céljából – e törvény hatálya alá tartozók, valamint szakmai 
önszabályozó szervezetek, érintett civil szervezetek és mások, különösen a  fogyasztók és a  fogyatékossággal élő 
végfelhasználók meghívása mellett – nyilvános meghallgatást tart.
(2) A Hatóság a nyilvános meghallgatásról, annak időpontjáról, helyéről és tárgyáról szóló információkat, valamint 
a  nyilvános meghallgatás tárgyával kapcsolatos előkészítő dokumentumokat – ha e  törvény eltérően nem 
rendelkezik – legalább harminc nappal a nyilvános meghallgatás időpontját megelőzően közzéteszi.
(3) Amennyiben a Hatóság rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetési eljárásban történő értékesítésével 
összefüggésben nyilvános meghallgatást tart, közzéteszi az  engedélyek számának 11/A.  § (2)  bekezdése szerinti 
korlátozásának indokait is.”

8. §  Az Eht. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § (1) A Hatóság
a) a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és az  azonosításra irányuló eljárásban a  jelentős 
piaci erővel rendelkező szolgáltatókra e törvény szerint kiszabott kötelezettség tárgyában hozott hatósági döntés, 
továbbá a  XII. fejezet szerinti kötelezettségek módosítására vagy hatályon kívül helyezésére irányuló hatósági 
döntés,
b) a referenciaajánlatokkal kapcsolatos döntés,
c) a  jelentős piaci erővel nem rendelkező szolgáltató részére a  XI. fejezet szerinti kötelezettség előírására, 
módosítására vagy hatályon kívül helyezésére irányuló hatósági döntés,
d) az  elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggő jogosultság, az  azonosító használati engedély, 
az  elektronikus hírközlési építmény létesítésére vonatkozó engedély, továbbá a  rádióspektrum-használati 
jogosultság Hatóság általi módosítására, meghosszabbítására, megújítására irányuló döntés – kivéve, ha a tervezett 
módosítást jogszabály írja elő, vagy a módosítás kisebb mértékű és az érintett jogosult hozzájárult ahhoz –,
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e) az  elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggő jogosultság, az  elektronikus hírközlési építmény 
létesítésére vonatkozó engedély, az  azonosító használati engedély, vagy a  rádióspektrum-használati jogosultság 
korlátozására, visszavonására irányuló döntés – kivéve, ha a döntést az érintett jogosult kérte vagy arra a 48–50. § 
alapján kerül sor –,
f ) ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, a 66/B. § szerinti önkéntes kötelezettségvállalás jóváhagyására irányuló 
hatósági döntés
meghozatalát megelőzően, valamint, ha megítélése szerint egyébként szükséges, hatósági hatáskörébe tartozó 
ügyekben egyeztetést kezdeményez az  érdekeltekkel (a továbbiakban: egyeztetés) a  (2)  bekezdésben foglalt 
kivétellel.
(2) Az  egyeztetés mellőzhető, amennyiben a  Hatóság kivételesen sürgős esetben a  verseny és a  végfelhasználói 
érdekek védelmében az  érintett piacok meghatározása, jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása, 
és kötelezettségek előírása, módosítása vagy hatályban tartása, hatályon kívül helyezése, továbbá a  jelentős piaci 
erővel nem rendelkező szolgáltató részére a  XI. fejezet szerinti kötelezettség előírása, módosítása vagy hatályon 
kívül helyezése tárgyában ideiglenes határozatot hoz.
(3) Az egyeztetés keretében a Hatóság hatósági döntésének meghozatala előtt legalább negyven nappal közzéteszi
a) az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti esetekben a döntés tervezetét,
b) az (1) bekezdés f ) pontja szerinti esetben az önkéntes kötelezettségvállalás jóváhagyása iránti kérelmet, valamint
c) az  (1)  bekezdésben meghatározott esetekben az  egyeztetés lefolytatásához szükséges, az  adott döntéshez 
kapcsolódó előkészítő anyagokat.
(4) Az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti döntéstervezet esetében a Hatóság által az ügy bonyolultságát figyelembe 
véve meghatározott, a  hatósági döntés tervezetének közzétételétől számított legalább harminc napon belül 
–  a  rádióspektrum-használati jogosultság (1)  bekezdés d)  pontja szerinti meghosszabbítása esetében kilencven 
napon belül – bárki írásban megküldheti a Hatóság részére a tervezett döntésre vonatkozó álláspontját, javaslatát, 
egyéb észrevételét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: észrevétel). Az észrevételek a Hatóságot nem kötik, 
a  Hatóság számára tájékoztató jelleggel bírnak és a  hatósági döntés meghozatala során a  Hatóság ezeket nem 
köteles figyelembe venni.
(5) A  Hatóság a  66/B.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti önkéntes kötelezettségvállalás esetén a  vállalt feltételekkel 
kapcsolatos lényeges információkat, dokumentumokat azok beérkezését követő 45 napon belül internetes 
honlapján közzéteszi.
(6) Az  önkéntes kötelezettségvállalással kapcsolatos lényeges információk, dokumentumok (5)  bekezdés 
szerinti közzétételétől számított harminc napon belül bárki írásban megküldheti a  Hatóság részére az  önkéntes 
kötelezettségvállalással kapcsolatos észrevételét, így különösen a  kötelezettségvállalás jogszabályi 
megfelelőségével kapcsolatos véleményét, vagy a  kötelezettségvállalással kapcsolatos módosítási javaslatát. 
Az  észrevételek a  Hatóságot nem kötik, a  Hatóság számára tájékoztató jelleggel bírnak és az  észrevételek 
figyelembevételét vagy figyelmen kívül hagyását a Hatóság nem köteles indokolni.
(7) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott döntés esetében a beérkezett észrevételek figyelembevételét vagy 
figyelmen kívül hagyását a Hatóság nem köteles indokolni.
(8) A  (4) és (6) bekezdés szerint észrevételt benyújtó érdekelt az észrevétel benyújtásával nem válik az egyeztetés 
tárgyát képező hatósági döntéssel érintett hatósági eljárási jogviszony alanyává. Az érdekelt az észrevételei körében 
nem rendelkezik – a hatósági döntés észrevételek által érintett részeiben sem – jogorvoslati jogosultsággal.”

9. §  Az Eht. 40/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  Hatóság a  (2)  bekezdés szerinti közzétételt követően a  kiírási dokumentáció tervezetének megküldésével 
értesíti a  rádióspektrumpolitikai csoportot (a továbbiakban: RSPG) a  tervezett versenyeztetési eljárásról és dönt 
az RSPG önkéntes szakértői eljárásának esetleges kezdeményezéséről.”

10. §  Az Eht. a 40/A. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Rádióspektrum-koordináció
40/B.  § (1) A  Hatóság a  rádióspektrum-használat koordinációjában együttműködik az  érintett országokkal és 
az RSPG-vel.
(2) A rádióspektrum határövezeti használatának szabályozását, engedélyezését oly módon látja el a Hatóság, hogy 
a  szomszédos tagállamokban biztosítható legyen egy adott harmonizált rádióspektrum uniós jognak megfelelő 
használata.
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(3) A  Hatóság kérheti az  RSPG-t, hogy készítsen javaslatot a  határövezeti koordinációban vagy a  határon átnyúló 
káros zavarásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémák vagy viták megoldására.”

11. §  Az Eht. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a  hatósági eljárás folyamatában az  ügyfél, az  ügy hatósági szerződéssel történő lezárását 
kezdeményezi, az ügyintézési határidőbe nem számít be a hatósági szerződéskötéshez szükséges időtartam.”

12. § (1) Az Eht. 44. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  182.  § (3)  bekezdés 2.  pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott NMHH rendelet szerinti 
frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverési vagy pályázati eljárásban az árverési vagy pályázati 
nyilvántartásba vételt megtagadó véglegessé vált végzés a  végzés közlésétől számított tizenöt napon belül 
támadható meg közigazgatási perben.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti keresetlevél benyújtása esetén a  Hivatal az  árverési vagy a  pályázati eljárást a  bíróság 
jogerős határozatáig felfüggeszti. A bíróság a keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított negyvenöt napon belül 
határoz. A  Hivatal eljárást felfüggesztő végzésével szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs. Az  árverési vagy 
a  pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzés elleni közigazgatási perben hozott ítélet ellen perújításnak 
nincs helye.”

 (2) Az Eht. 44. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  bíróság (5)  bekezdés szerinti határozatának felülvizsgálata iránti kérelem a  határozat közlésétől számított 
tizenöt napon belül terjeszthető elő azzal, hogy a  felülvizsgálati kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő 
elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A  felülvizsgálati kérelem befogadásáról vagy 
a befogadás megtagadásáról a Kúria a felterjesztéstől számított tizenöt napon belül határoz. A Kúria a felülvizsgálati 
kérelmet – amennyiben azt befogadja – a befogadásáról szóló végzés közlését követő harminc napon belül bírálja el 
és határozatát e határidőn belül írásba foglalja.
(7) A Hivatal a 182. § (3) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott NMHH rendelet szerinti 
frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverési vagy pályázati eljárásban hozott, az  árverés vagy 
a  pályázat eredménytelenségét, vagy eredményesség esetén az  árverés vagy a  pályázat nyertesét vagy nyerteseit 
megállapító határozata a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül támadható meg közigazgatási perben.”

 (3) Az Eht. 44. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  bíróság a  (7)  bekezdés szerinti keresetlevelet, a  keresetlevél bírósághoz történő – Hivatal általi – 
megküldésétől számított hatvan napon belül bírálja el és a határozatát a kihirdetés napjáig írásba foglalja. A bíróság 
döntésével szemben fellebbezésnek van helye, a  fellebbezési kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő 
elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Perújításnak nincs helye.”

13. § (1) Az Eht. 47. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben az  (1)  bekezdés a) vagy b)  pontja alapján teljesített adatszolgáltatás nem elegendő a  Hatóság 
azon feladatának ellátásához, amelynek érdekében az  adatszolgáltatást elrendelte, a  Hatóság a  szükséges 
adatok benyújtására az  elektronikus hírközlési iparágban vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó más ágazatban 
tevékenységet végző vállalkozást is kötelezhet.
(1b) A  Hatóság indokolással ellátott megkeresésben kérheti a  más tagállami szabályozó hatósághoz benyújtott 
adatok átadását, amennyiben az  érintett adat a  Hatóság uniós jog szerinti feladatainak teljesítéséhez szükséges 
és az adattal más tagállami szabályozó hatóság rendelkezik. A Hatóság biztosítja, hogy az átadott adatok legalább 
olyan védelemben részesüljenek, mint az átadó szabályozó hatóságnál.
(1c) A  Hatóság az  e  törvényben meghatározott egyablakos információs pontot is megkeresheti adatszolgáltatás 
érdekében, amennyiben a szükséges adattal az egyablakos információs pont rendelkezik.”

 (2) Az Eht. 47. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  Hatóság az  (1a)  bekezdés szerinti adatokat átadhatja az  elektronikus hírközlési szolgáltatóknak az  52.  § 
(2)  bekezdés j)  pontjában szereplő nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás teljesítése céljából, 
amelynek keretében az elektronikus hírközlési szolgáltató az átadott adatoknak legalább olyan védelmét biztosítja, 
mint amilyenben a Hatóságnál, illetve az átadó vállalkozásnál részesültek.”

 (3) Az Eht. 47. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az Elnök a 83/C. § szerinti eljárásban szolgáltatott adatokat, iratokat, dokumentumokat a 62–66. § és a 69. § 
szerinti eljárásában felhasználhatja. Ezen adatok tekintetében az  elektronikus hírközlési szolgáltató csak annyiban 
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kötelezhető adatszolgáltatásra, amennyiben az  adatok a  piacmeghatározáshoz és piacelemzéshez szükséges 
tartalommal, bontásban vagy rendszerezettség szerint nem állnak az Elnök rendelkezésére.
(4b) Az  Elnök a  83/C.  § szerinti eljárásban szolgáltatott adatokat, iratokat, dokumentumokat feladatainak ellátása 
érdekében átadhatja a  Hivatalnak, valamint a  22/A.  § (2)–(3)  bekezdése szerint a  miniszternek. Ezen adatok 
tekintetében az  elektronikus hírközlési szolgáltató csak annyiban kötelezhető adatszolgáltatásra, amennyiben 
az  adatok a  hatósági feladat ellátásához szükséges tartalommal, bontásban vagy rendszerezettség szerint nem 
állnak a Hivatal rendelkezésére.”

 (4) Az Eht. 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  elektronikus hírközlési tevékenységet végzőtől, az  elektronikus hírközlési szolgáltatótól vagy a  hírközlési 
ágazattal közvetlen kapcsolatban lévő ágazatban működő vállalkozástól nem kérhető olyan adat, amelyet 
a BEREC a Hatóság rendelkezésére bocsátott.”

14. § (1) Az Eht. 49. § (7) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság)
„h) azonosító felhasználásával elkövetett csalás, visszaélés esetén megtilthatja az  azonosító további használatát, 
kötelezheti az  érintett szolgáltatókat az  azonosító elérésének megakadályozására, elrendelheti az  azonosító 
eléréséért fizetendő díjak (így különösen a végződtetési díjak) visszatartását, és az előfizetőknek felszámított, vagy 
tőlük beszedett díj jóváírását, illetve visszatérítését;”

 (2) Az Eht. 49. § (7) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A Hatóság)
„i) egyéb, törvényben meghatározott szankciót alkalmazhat.”

15. §  Az Eht. 50/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Hatóság bírságot szab ki az elektronikus hírközlési építmény építtetőjével szemben, amelynek mértéke)
„b) engedélytől, bejelentéstől eltérően létesített vagy bontott elektronikus hírközlési építmény esetén
ba) ha a jogsértéssel érintett építményrész nyomvonalának hossza a 3 km-t nem éri el, az 1 km-t meg nem haladó 
nyomvonalrész tekintetében 250 000 Ft, egyebekben a  nyomvonal hosszának minden megkezdett km-e után 
200 000 Ft;
bb) ha a  jogsértéssel érintett építményrész nyomvonalának hossza legalább 3 km, de a  10 km-t nem éri el, 
600  000  Ft, és a  3 km-es nyomvonalhosszt meghaladó rész tekintetében minden megkezdett km után további 
150 000 Ft;
bc) ha a  jogsértéssel érintett építményrész nyomvonalának hossza legalább 10 km, 1 650 000 Ft, és a  10 km-es 
nyomvonalhosszt meghaladó rész tekintetében minden megkezdett km után további 100 000 Ft;
bd) antenna vagy antennatartó szerkezet esetén 750 000 Ft;
c) engedély, bejelentés nélkül, jogsértően létesített vagy bontott elektronikus hírközlési építmény esetén
ca) ha a jogsértéssel érintett építményrész nyomvonalának hossza a 3 km-t nem éri el, az 1 km-t meg nem haladó 
nyomvonalrész tekintetében 500 000 Ft, egyebekben a  nyomvonal hosszának minden megkezdett km-e után 
450 000 Ft;
cb) ha a  jogsértéssel érintett építményrész nyomvonalának hossza legalább 3 km, de a  10 km-t nem éri el, 
1  350  000  Ft, és a  3 km-es nyomvonalhosszt meghaladó rész tekintetében minden megkezdett km után további 
300 000 Ft;
cc) ha a  jogsértéssel érintett építményrész nyomvonalának hossza legalább 10 km, 3 450 000 Ft, és a  10 km-es 
nyomvonalhosszt meghaladó rész tekintetében minden megkezdett km után további 200 000 Ft;
cd) antenna vagy antennatartó szerkezet esetén 1 500 000 Ft;”

16. § (1) Az Eht. 52. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A Hatóság nyilvántartást vezet különösen:)
„j) a  tervezett, a  meglévő, a  bontott elektronikus hírközlő hálózatokról, elektronikus hírközlési építményekről és 
kapcsolódó eszközökről.”

 (2) Az Eht. 52. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (2)  bekezdés j)  pontja szerinti nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatok szolgáltatásának teljesítéséről, 
így különösen a  teljesítés ütemezéséről, a  Hatóság és az  adatszolgáltatásra kötelezett hatósági szerződésben is 
megállapodhat.”
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17. §  Az Eht. 53/A. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  Hatóság az  általános hatósági felügyeleti eljárás megindításáról szóló értesítéssel egyidejűleg 
nyilatkozattételre hívja fel az  érintett szolgáltatót az  eljárás tárgyával összefüggő álláspontja, észrevételei, 
bizonyítékai előterjesztése vonatkozásában.
(3) A hatósági ellenőrzés eredményeként, hatósági hatásköre keretében az Elnök, illetve a Hivatal a figyelmeztetést 
tartalmazó döntésében felhívhatja az  ügyfelet – a  jogszabály vagy a  hatósági határozat megsértésének pontos 
megjelölésével – a  jogszabály vagy a  hatósági határozat megsértésének megszüntetésére és szükség esetén 
az eredeti állapot helyreállítására.”

18. § (1) Az Eht. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Rádióspektrum használati jogát – jogszabályban meghatározott esetekben – a  Hatóság döntése 
(frekvenciakijelölés, valamint rádióengedély) alapján lehet megszerezni. Ezen eljárásokban sommás eljárásnak 
nincs helye. Jogszabályban meghatározott esetekben rádióengedély kizárólag versenyeztetési eljárás (árverés 
vagy pályázat) eredményeként megszerzett rádióspektrum-használati jogosultság alapján kérhető. Versenyeztetési 
eljárás esetén rádióspektrum-használati jogosultság tartalmáról jelen törvényben és a  182.  § (3)  bekezdés 
2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rádióspektrum-használati jogosultság megszerzését szolgáló 
versenyeztetési eljárás szabályairól szóló NMHH rendeletben, továbbá a  kiírási dokumentációban meghatározott 
módon és eljárásrendben hatósági szerződés is köthető.”

 (2) Az Eht. 55. § (2a)–(2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2a) A  Hatóság a  tényleges verseny kialakulása, előmozdítása és a  verseny torzulásainak elkerülése érdekében 
a  rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetési eljárás során (árverés vagy pályázat) történő megszerzése 
esetén a  rádióspektrum-használati jogosultság megszerzésekor, vagy annak fennállása alatt – így különösen 
a  rádióspektrum-használati jogosultság megújításakor, meghosszabbításakor, valamint a  másodlagos 
spektrumkereskedelmi megállapodás jóváhagyása esetén – az  Elnök rendeletében foglalt kötelezettségeket és 
feltételeket írhatja elő.
(2b) A  (2a)  bekezdés szerinti kötelezettségek és feltételek meghatározásakor az  Elnök a  piaci versenyfeltételek 
objektív és előretekintő módon történő elemzése útján figyelembe veszi, hogy a  megállapítandó kötelezettségek 
és feltételek indokoltak és arányosak-e a tényleges piaci verseny elérése vagy fenntartása érdekében, valamint, hogy 
ezen kötelezettségek és feltételek milyen hatást gyakorolnak a már megvalósított és a tervezett beruházásokra, így 
különösen a hálózat kiépítésére.
(2c) A  (2a)  bekezdés szerinti kötelezettségek és feltételek tekintetében a  62–65.  §-ban, a  70.  §-ban, 71.  §-ban és 
a 100. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni.
(2d) A  Hatóság a  (2a)  bekezdés szerinti kötelezettségek és feltételek előírása esetén a  40/A.  §-ban meghatározott 
módon és eljárásrendben az  intézkedés tervezetét közzéteszi, azzal kapcsolatban egyeztet az  érdekelt felekkel és 
észrevételezési lehetőséget biztosít, valamint értesíti az RSPG-t a tervezett intézkedésről és dönt az RSPG önkéntes 
szakértői eljárásának esetleges kezdeményezéséről.
(2e) A  meglévő rádióspektrum-használati jogosultságok módosítására a  tényleges verseny előmozdítása és 
a  verseny torzulásainak elkerülése céljából arányos módon a  már megkötött hatósági szerződések keretein 
belül is sor kerülhet a  hatósági szerződésben foglalt feltételek szerint vagy a  felek közös megállapodása alapján, 
az átruházható rádióspektrum-használati jogokra alkalmazandó egyedi feltételek figyelembevételével.”

 (3) Az Eht. 55. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  rádióspektrum használati jogával kapcsolatos hatósági eljárásban a  Hatóság előre meghatározott, nyílt, 
tárgyilagos, átlátható, hátrányos megkülönböztetéstől mentes szabályok alapján dönt az  egyedi engedélyről. 
A rádióspektrum-használati joggal vagy jogosultsággal kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályait az Elnök 
rendeletben határozza meg.
(4) A rádióspektrum-használati joggal kapcsolatos hatósági eljárás határideje 42 nap. Versenyeztetési eljárás esetén 
a  Hivatal a  rádióengedélyre vonatkozó kérelemről legkésőbb a  versenyeztetési eljárás megindításától számított 
nyolc hónapon belül dönt.”

 (4) Az Eht. 55. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szabvány- vagy előírásjegyzékben kötelező szabványként 
feltüntetett szabvány alkalmazása kötelező.”

 (5) Az Eht. 55. §-a a következő (9a)–(9c) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A  rádióspektrum használatát biztosító egyedi engedély időtartamának meghatározásakor – a  11/A.  § 
(3)  bekezdésében foglalt szempontok mellett – figyelemmel kell lenni arra, hogy a  használat időtartama 
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a  rádióspektrum szakszerű és hatékony használatát, a  piaci versenyt, a  hatékony beruházást és az  innovációt is 
ösztönözze.
(9b) Versenyeztetési eljárás eredményeképpen megszerezhető jogosultság és jog időtartama 15 év, amely időszak 
egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható az Elnök rendeletében meghatározott feltételek esetében.
(9c) A versenyeztetési eljárás eredményeként megszerezhető rádióspektrum-használati jogosultság és jog az Elnök 
rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén megújítható.”

 (6) Az Eht. 55. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A  műsorszórásra felosztott rádióspektrum-használati jogosultságával, egyedi engedélyével kapcsolatos 
részletes szabályokat a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvény, a  rádióspektrum-használati 
jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló Elnök által kiadott rendelet, valamint 
az Elnök a rádióspektrum-gazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló rendeletben állapítja meg.”

19. §  Az Eht. „Egyedi engedélyek” alcíme a következő 55/B. §-sal egészül ki:
„55/B. § (1) Rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetési eljárásban történő megszerzése esetén, továbbá 
a  versenyeztetéssel szerzett rádióspektrum-használati jogosultság megújítása, meghosszabbítása, valamint 
másodlagos kereskedelme esetében az Elnök rendeletében, illetve a Hatóság a versenyeztetési eljárás során a kiírási 
dokumentációban olyan feltételeket állapít meg, amelyek biztosítják a  rádióspektrum optimális, eredményes és 
hatékony használatát.
(2) A  Hatóság a  rádióspektrum-gazdálkodás körében kapcsolatot tart a  rádióspektrum-gazdálkodásért 
felelős szervezetekkel, az  RSPG-vel, továbbá részt vesz ezek működésében. A  Hatóság látja el az  Európai Unió 
rádióspektrum-politikája területén az RSPG-vel és a többi uniós tagállammal való koordinációs és a rádióspektrum-
használati jogosultság megszerzésére irányuló versenyeztetési eljárással összefüggő értesítési feladatokat.
(3) Amennyiben a Hatóság rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetési eljárásban történő értékesítésével 
összefüggésben a  rádióspektrum használatára vonatkozó piaci kereslet, igény felmérése tárgyában nyilvános 
meghallgatást tart, a  Hatóság a  39.  § (2)  bekezdése szerinti közzétételt követően az  előkészítő anyagok 
megküldésével értesíti az  RSPG-t a  tervezett versenyeztetési eljárásról és dönt az  RSPG önkéntes szakértői 
eljárásának esetleges kezdeményezéséről.
(4) A  Hatóság átmeneti időre, de legfeljebb három évre engedélyezheti az  Elnök rendeletében meghatározott 
sávokban a rádióspektrum-használati jogosultsággal érintett rádióspektrum egészének vagy részének harmonizált 
használata helyett más, alternatív használati mód alkalmazását, ideértve a már meglévő felhasználását, ha
a) a  rádióspektrum használatára vonatkozó piaci kereslet, igény előretekintő felmérése érdekében nyilvános 
meghallgatásra sor került és a rádióspektrum harmonizált használatára nem merült fel piaci igény és
b) a rádióspektrum alternatív felhasználása nem akadályozza más tagállamokban a harmonizált használatot.
(5) A Hatóság rendszeresen, de legalább háromévente – a spektrum harmonizált használatára vonatkozó piaci igény 
esetén haladéktalanul – felülvizsgálja a  spektrum alternatív felhasználásának lehetőségeit és dönt az  engedély 
fenntartásáról vagy megszüntetéséről.
(6) A  Hatóság a  (4) és (5)  bekezdés szerinti indokolt döntéséről tájékoztatja az  Európai Bizottságot és a  többi 
tagállamot.”

20. §  Az Eht. 56. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  olyan berendezés, amelynek funkciója valamely rádióberendezés üzemszerű működésének módosítása, 
akadályozása vagy ellehetetlenítése, kizárólag az  Elnök rendeletében meghatározott feltételek esetén és módon 
üzemeltethető a nem polgári célú használók nem polgári célú használata keretében.”

21. §  Az Eht. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az a szolgáltató vagy egyéb vállalkozás, amelynek egy másik szolgáltató
a) elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, az ez alapján kötött szerződésben,
b) részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló hálózatfejlesztési pályázatban a pályázat nyertese 
tekintetében előírt nagykereskedelmi nyílt hozzáférési kötelezettségekre vonatkozó követelményekben, vagy ezen 
követelmények alapján megkötött szerződésben, továbbá e törvény szerinti hálózati szerződésben
meghatározott, elektronikus hírközlést érintő jogát vagy jogos érdekét megsértette, a Hatósághoz fordulhat.”
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22. §  Az Eht. 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61.  § (1) Amennyiben az  57.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti jogvita Magyarországon és más tagállamban 
letelepedett szolgáltatók vagy vállalkozások között keletkezik (a továbbiakban: határon átnyúló jogvita), bármely 
érintett fél a  Hatóságnál jogvitás eljárást kezdeményezhet. A  jogvitás eljárásra az  57–60.  § szabályait az  e  §-ban 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Amennyiben a határon átnyúló jogvita a tagállamok közötti kereskedelemre hatással van, a Hatóság a  jogvitás 
ügy érdemi tartalmával kapcsolatos véleményének megismerése céljából tájékoztatja a  BEREC-et a  jogvita 
megindulásáról. A Hatóság a BEREC véleménye megérkezéséig a jogvitás eljárást felfüggeszti.
(3) A  jogvita rendezése érdekében a  Hatóság köteles együttműködni a  Hatóságot megkereső más tagállami 
elektronikus hírközlési szabályozó hatósággal.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  Hatóság a  BEREC véleményének Hatósághoz való beérkezésétől számított 
legfeljebb egy hónapon belül köteles a jogvitás eljárást lezáró döntését meghozni.
(5) A Hatóság a verseny és a végfelhasználók érdekeinek védelme érdekében sürgős és kivételes esetben az 59. § 
(6)–(8) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedést tehet.”

23. §  Az Eht. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62.  § (1) Az  Elnök azonosítja az  érintett piacokat, elemzi az  érintett piacokon fennálló versenyt, valamint annak 
hatékonyságát, és amennyiben azokon a verseny nem hatékony,
a) azonosítja az érintett piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót, szolgáltatókat; valamint
b) a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra, szolgáltatókra a XI–XIV. fejezetben foglalt kötelezettségek közül 
legalább egy kötelezettséget ír elő vagy a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra a  korábbi piacelemzési 
eljárás során hozott határozatában megállapított legalább egy kötelezettséget fenntart, illetve módosítja azt, 
különösen, ha a végfelhasználók számára jelentkező hasznok e kötelezettségek nélkül nem lennének megfelelőek.
(2) Az  Elnök a  piacmeghatározást és a  piacelemzést az  Európai Bizottság harmonizált jogalkalmazásra vonatkozó 
határozatai, ajánlásai és iránymutatásai alapján, a  versenyjog vonatkozó szabályai szerint végzi el figyelembe 
véve a  földrajzi piacon a  versenyfeltételekben, és a  végfelhasználók jellemzőiben megjelenő eltéréseket, továbbá 
az  egyes földrajzi piacokon az  adott területre jellemző infrastruktúraalapú és egyéb verseny fokát, valamint 
figyelembe veheti a 83/C. § szerinti földrajzi felmérés és kiértékelés eredményeit.
(3) Az Elnök az Európai Bizottságnak az érintett termék- és szolgáltatáspiacokról szóló ajánlásában szereplőtől eltérő 
piacot is azonosíthat az Elnök rendeletében meghatározott feltételek teljesülése esetén.
(4) A  piacelemzés alapján az  Elnök jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként azonosítja azt a  szolgáltatót, 
amelyik valamely olyan érintett piacon, amelyen a  gazdasági verseny nem hatékony, egyedül vagy más 
szolgáltatóval, szolgáltatókkal közösen gazdasági erőfölényben van, azaz olyan gazdasági helyzetben van, 
amely lehetővé teszi, hogy a  tevékenységét a  versenytársaktól, a  vevőktől, és végső soron a  végfelhasználóktól 
nagymértékben függetlenül folytassa.
(5) Az  Elnök valamely érintett piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót az  érintett piachoz szorosan 
kapcsolódó másik piacon is jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként azonosíthat, amennyiben az  érintett 
piacok közötti kapcsolat lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy az egyik piacon fennálló gazdasági erőfölényét 
átvigye a  szorosan kapcsolódó másik piacra. A  kapcsolódó piacon, amennyiben indokolt, az  arányosság elvét 
követve, a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató számára – a  106.  §-ban foglalt kötelezettség kivételével – 
a XI–XIV. fejezetben foglalt kötelezettségek írhatók elő.
(6) Amennyiben az  Elnök a  piacelemzés alapján egy, a  piacelemzés megkezdésének időpontjában jelentős 
piaci erővel rendelkező szolgáltatónak minősülő szolgáltatót nem határoz meg jelentős piaci erővel rendelkező 
szolgáltatóként, határozatában megszünteti az  ilyen szolgáltató jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként 
való azonosítását.
(7) Ha az Európai Bizottság határozatában Magyarország területét is érintő transznacionális piacot érintett piacként 
azonosított, az Elnök az érintett piacon a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató azonosítását, a piacelemzést 
az  érintett tagállam vagy tagállamok elektronikus hírközlési szabályozó hatóságaival együttműködve végzi el. 
Az Elnök az  (1) bekezdés szerinti kötelezettségek előírásáról, fenntartásáról, módosításáról vagy megszüntetéséről 
az  érintett tagállam vagy tagállamok elektronikus hírközlési szabályozó hatóságaival egyeztetve, a  más tagállami 
szabályozó hatóság vagy hatóságok intézkedéstervezetével összhangban dönt.
(8) Az  Elnök és az  érintett tagállami szabályozó hatóság a  (7)  bekezdés szerinti esetben közösen értesítik 
a  Bizottságot, a  BEREC-et és a  tagállami elektronikus hírközlési szabályozó hatóságokat a  piacelemzésre, 
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valamint a  szabályozási kötelezettségre vonatkozó intézkedéstervezetükről a  71.  § (1)  bekezdés szerint közzétett 
határozattervezet megküldésével.
(9) Az  Elnök más tagállam szabályozó hatóságával vagy hatóságaival együtt az  indokok megjelölésével közösen 
kérheti a  BEREC-et, hogy végezzen elemzést valamely lehetséges transznacionális piac azonosíthatóságára 
vonatkozóan.
(10) Az  Elnök egy vagy több más tagállam nemzeti szabályozó hatóságával együttműködve, a  más tagállami 
szabályozó hatóság vagy hatóságok intézkedéstervezetével összhangban transznacionális piacok hiányában is 
azonosíthat új érintett piacot, azon elemezheti a  fennálló versenyt, és hatékony verseny hiányában azon jelentős 
piaci erővel rendelkező szolgáltatót, szolgáltatókat azonosíthat, amennyiben az  együttműködő hatóságok szerint 
a  saját joghatóságuk alá tartozó piaci feltételek kellően egységesek. Ebben az  esetben az  érintett tagállami 
szabályozó hatóságok közösen értesítik az  Európai Bizottságot, a  BEREC-et és a  tagállami elektronikus hírközlési 
szabályozó hatóságokat a 71. § (1) bekezdése szerinti döntés tervezetéről.
(11) Az  Elnök más tagállam szabályozó hatóságával vagy hatóságaival együtt az  indokok megjelölésével közösen 
kérheti a  BEREC-et, hogy végezzen elemzést az  Európai Bizottság – az  érintett termék- és szolgáltatáspiacokról 
szóló – ajánlásában felsorolt egy vagy több piacon kínált termékek és szolgáltatások iránti transznacionális 
végfelhasználói keresletre vonatkozóan.”

24. § (1) Az Eht. 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Elnök a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra azon a  piacon, amelyen a  szolgáltató jelentős 
piaci erővel rendelkezik, a  piacelemzés által feltárt, versenyt korlátozó akadályok által indokolt, azokkal arányos 
mértékű, a  2.  §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő kötelezettséget vagy kötelezettségeket ír elő 
a  XI–XIV. fejezetben meghatározott kötelezettségfajták közül – lehetőség szerint figyelembe véve a  kötelezettség 
bevezetésével kapcsolatos költségeket és hasznokat –, vagy hatályában fenntartja, illetve módosítja a  jelentős 
piaci erővel rendelkező szolgáltatóra korábban megállapított kötelezettséget. Amennyiben a  vizsgált piaccal 
összefüggésben transznacionális kereslet került azonosításra, a Hatóság a kötelezettségek előírása során figyelembe 
veheti az ezzel kapcsolatos szempontokat is.”

 (2) Az Eht. 63. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Annak érdekében, hogy az  (1)  bekezdés szerinti határozatban foglalt kötelezettségek a  határozathozatalt 
követően folyamatosan megfeleljenek az  (1)  bekezdésben rögzített követelményeknek, az  Elnök figyelemmel 
kíséri a  versenyt jelentősen befolyásoló új piaci változásokat – többek között a  szolgáltatók közötti kereskedelmi, 
társfinanszírozási megállapodásokat –, valamint a  66/B.  § (8)  bekezdése szerinti határozat esetén értékeli 
az  önkéntes kötelezettségvállalás piaci versenyre kifejtett hatásait. Amennyiben a  piaci változások, az  új 
piaci körülmények jelentősége alapján indokolt, az  Elnök a  65.  § (3) és (4)  bekezdése szerint új piacelemzést 
folytat le. Amennyiben a  piaci változások, az  új piaci körülmények jelentősége alapján nem indokolt új 
piacelemzés lefolyatása, az  (1)  bekezdésben rögzített követelmények érvényesülése érdekében az  Elnök a  kirótt 
kötelezettségeket módosíthatja, visszavonhatja, illetve új kötelezettségeket írhat elő.
(1c) Az  Elnök a  kötelezettségek előírása során – amennyiben értelmezhető – a  kötelezettséggel érintett hálózat, 
vagy hálózatrész leszerelése vagy új infrastruktúrával történő kiváltása esetére részletesen rendelkezik a hálózatokra 
vonatkozó kötelezettségek megszüntetésének feltételeiről, ennek keretében kialakítja a  leszerelésre, illetve 
a  kiváltásra irányadó részletes feltételrendszert és menetrendet, amely megfelelő előzetes értesítési és átállási 
időszakot biztosít és – amennyiben a  verseny és a  végfelhasználók jogainak védelme érdekében szükséges – 
biztosítja az újonnan létrehozott infrastruktúrához legalább hasonló minőségű hozzáférést lehetővé tevő alternatív 
hozzáférési szolgáltatások rendelkezésre állását. Az  Elnök a  62–65.  § szerint meghozott határozatában rögzíti 
a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató leszereléssel vagy kiváltással kapcsolatos terveinek a Hatóság részére 
történő előzetes bejelentésével kapcsolatos szabályokat.”

 (3) Az Eht. 63. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Elnök a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót terhelő kötelezettség módosításáról vagy 
megszüntetéséről rendelkező határozatában a  módosításra, illetve megszüntetésre kerülő kötelezettséget 
a határozatban foglalt átmeneti ideig hatályban tarthatja. Az átmeneti idő hosszát az Elnök a  jelentős piaci erővel 
rendelkező szolgáltatót terhelő kötelezettségek kedvezményezettjei és a  végfelhasználók számára szükséges 
fenntartható átmenet biztosításához szükséges idő, a végfelhasználók választási lehetősége, valamint a szabályozás 
szükséges időtartama alapján határozza meg. Az  átmeneti idő meghatározásakor az  Elnök egyedi feltételeket és 
értesítési határidőket állapíthat meg a  jelentős piaci erejű szolgáltató és a  kötelezettségek kedvezményezettjei 
között hatályban lévő, hozzáférésre irányuló hálózati szerződésekkel összefüggésben.”
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25. §  Az Eht. a következő 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § (1) Amennyiben a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató kizárólag nagykereskedelmi tevékenységet 
végez, az  Elnök – a  63.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően – a  XI–XIV. fejezetben meghatározott 
kötelezettségfajták közül kizárólag a  104.  §-ban, a  106.  §-ban foglalt kötelezettségek, illetve a  108.  § szerinti 
kötelezettség keretében észszerű és méltányos árak alkalmazásával kapcsolatos kötelezettség alkalmazását írhatja 
elő, ha a jelentős piaci erővel rendelkezőként azonosított vállalkozás valószínűsíthető magatartásának előretekintő 
értékelésére is kiterjedő piacelemzés alapján indokolt.
(2) Kizárólag nagykereskedelmi tevékenységet végző szolgáltatónak minősül a szolgáltató, amennyiben
a) a  szolgáltató és a  szolgáltató többségi befolyása vagy irányítása alatt álló összes gazdálkodó szervezet, 
a  szolgáltatón belüli összes gazdasági és üzleti egység, továbbá az  összes olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 
ugyanaz a  harmadik személy vagy szervezet rendelkezik többségi befolyással vagy irányítási joggal, mint 
a szolgáltatóban, kizárólag az elektronikus hírközlési szolgáltatások nagykereskedelemi piacain folytat, illetve tervez 
folytatni tevékenységet, és ennek megfelelően az Unión belül a végfelhasználóknak nyújtott elektronikus hírközlési 
szolgáltatások kiskereskedelmi piacán nem folytat tevékenységet; és
b) a szolgáltatót nem köti olyan kizárólagos megállapodás, vagy olyan, a gyakorlatban kizárólagos megállapodással 
egyenértékű megállapodás, amelynek értelmében csak egyetlen, tőle elkülönülő, az értékesítési lánc alacsonyabb 
szintjén álló olyan vállalkozással kereskedhet, amely végfelhasználóknak nyújtott elektronikus hírközlési 
szolgáltatások kiskereskedelmi piacán végez tevékenységet.
(3) Amennyiben a  (2)  bekezdésben rögzített feltételekben változás következik be, a  jelentős piaci erővel 
rendelkező szolgáltató köteles ezt a Hatóságnak haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentésre okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított nyolc napon belül bejelenteni.
(4) Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt feltételek már nem állnak fenn, a Hatóság a 65. § (3) és (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően jár el.
(5) Amennyiben a  Hatóság megállapítja, hogy a  csak nagykereskedelmi tevékenységet végző vállalkozás által 
kialakított szolgáltatási feltételek a  végfelhasználókat hátrányosan érintő versenyproblémákat eredményeztek, 
vagy a  versenyproblémák kialakulása valószínűsíthető, a  Hatóság a  65.  § (3) és (4)  bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a  piacelemzést haladéktalanul lefolytatja és dönthet a  102.  §-ban, a  105.  §-ban, és a  106/A.  §-ban, 
illetve a  108.  §-ban foglalt egyéb kötelezettségek előírásáról, illetve az  (1)  bekezdésben foglaltak alapján előírt 
kötelezettségek módosításáról.”

26. § (1) Az Eht. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A piacelemzést az érintett piacokon az Elnök rendszeresen, de legalább az előző piacelemzési és kötelezettség 
előírásával kapcsolatos eljárás befejezését követő öt éven belül ismételten elvégzi. Ez az időszak azonban legfeljebb 
további egy évvel meghosszabbítható, amennyiben a  Hatóság legkésőbb négy hónappal az  ötéves időtartam 
lejárta előtt a  javasolt meghosszabbításról szóló, indokolással ellátott értesítést küld a  Bizottságnak, és ezzel 
kapcsolatban a Bizottság az értesítéstől számított egy hónapon belül nem emel kifogást.”

 (2) Az Eht. 65. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az  Elnök úgy ítéli meg, hogy az  (1) és (2)  bekezdésben foglalt határidőn belül a  Bizottság 
– az érintett termék- és szolgáltatáspiacokról szóló – ajánlásában azonosított valamely érintett piac elemzésével és 
kötelezettség előírásával kapcsolatos eljárás nem végezhető el vagy azt az  előírt határidőn belül nem végezte el, 
megkereséssel fordulhat a BEREC-hez, hogy működjön közre az adott piac és az előírandó egyedi kötelezettségek 
elemzésének elvégzésében. Ebben az esetben az Elnök a 71. § (3) bekezdése szerint készíti el a határozat tervezetét.”

 (3) Az Eht. 65. §-a a következő (3a)–(3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Valamely érintett piacon fennálló verseny megítélése szempontjából jelentős körülményt az  elektronikus 
hírközlési szolgáltató is bejelenthet az  Elnöknek. A  bejelentésben meg kell jelölni az  Elnök eljárására okot adó 
körülményt, valamint a bejelentést megalapozó tényeket.
(3b) Az  Elnök a  bejelentés alapján mérlegelése szerint hivatalból piacelemzési és kötelezettség előírásával 
kapcsolatos eljárást indíthat. Amennyiben a  Hatóság a  bejelentés alapján nem indít eljárást, arról indokolással 
ellátott hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt.
(3c) A  bejelentés alapján megindított hatósági eljárási jogviszonynak a  bejelentő nem válik alanyává, a  bejelentő 
a  bejelentése alapján hivatalból indított hatósági eljárásban hozott hatósági döntéssel szemben jogorvoslati 
jogosultsággal nem rendelkezik, kivéve, ha az Elnök az eljárást hivatalból a bejelentővel szemben is megindítja.
(3d) A bejelentő kérheti adatainak zárt kezelését.”
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27. §  Az Eht. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66.  § (1) Ha a  Hatóság a  108/B.  § szerinti feltételek fennállása esetén funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, kérelmet nyújt be a Bizottsághoz, amely tartalmazza:
a) a Hatóságnak a 108/B. § (1) bekezdés szerinti megállapításait alátámasztó bizonyítékait;
b) az arra vonatkozó bizonyítékokat, hogy észszerű időn belül nincs vagy nagyon kicsi az esély arra, hogy kialakuljon 
a hatékony és fenntartható infrastruktúraalapú verseny;
c) a  Hatóságra, az  érintett szolgáltatóra, különösen a  szétválasztott szolgáltató által foglalkoztatott munkaerőre, 
az elektronikus hírközlési ágazat egészére, valamint – figyelembe véve különösen a  társadalmi és területi kohézió 
biztosításának szükségességét – az ágazati befektetések ösztönzésére, valamint más érdekeltekre gyakorolt várható 
hatás, így különösen az  infrastruktúraalapú versenyre gyakorolt várható hatás, és a  fogyasztókkal kapcsolatos 
esetleges hatások elemzését; és
d) azon indokoknak az  elemzését, amelyek alátámasztják, hogy ez  a  kötelezettség lenne az  azonosított 
versenyproblémák, piaci kudarcok kezelését célzó eszközök végrehajtásának leghatékonyabb eszköze.
(2) A  funkcionális szétválasztásra irányuló kötelezettség Bizottsághoz benyújtott tervezetének tartalmaznia kell 
a 108/B. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi elemeket.
(3) Amennyiben az  Európai Bizottság határozatában engedélyezi a  funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettség előírását, a  Hatóság a  62–66.  §-ban foglaltak szerint elvégzi az  intézkedéssel érintett piacok 
összehangolt elemzését. Értékelése alapján a  Hatóság a  62–66.  § rendelkezésével összhangban dönt 
a  kötelezettségek megállapításáról, fenntartásáról, módosításáról vagy visszavonásáról. Ha a  funkcionális 
szétválasztásra kötelezett vállalkozás a  Hatóság határozata alapján valamely érintett piacon jelentős piaci erővel 
rendelkezőnek minősül, akkor vele szemben e  piac tekintetében megállapítható bármely, a  XII. fejezetben 
meghatározott kötelezettség, és a 62–65. § alapján előírt bármely egyéb kötelezettség.”

28. §  Az Eht. VI. Fejezete a következő alcímekkel egészül ki:
„Jelentős piaci erejű szolgáltató önkéntes szétválása
66/A.  § (1) Az  egy vagy több érintett piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató előzetesen – a  tervezett 
jogügyletet legalább három hónappal megelőzően – köteles tájékoztatni a Hatóságot, amennyiben
a) a  helyi hozzáférési hálózati eszközei teljes egészét vagy jelentős részét más tulajdonában lévő gazdálkodó 
szervezet részére tervezi átruházni, vagy
b) önálló gazdasági egység létrehozatalát tervezi abból a  célból, hogy valamennyi kiskereskedelmi szolgáltató 
részére – saját kiskereskedelmi részlegét is beleértve – teljes mértékben egyenértékű hozzáférési szolgáltatásokat 
biztosítson.
(2) A  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató köteles bejelenteni a  Hatósághoz az  (1)  bekezdés alapján jelzett 
jogügylettel összefüggő terveiben bekövetkezett változást, valamint a  szétválás folyamatának végeredményét 
a bejelentésre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatást követően – a  (4)  bekezdés szerinti kivétellel – az  Elnök a  65.  § (3) és 
(4)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően lefolytatja a  szétválással érintett piacok összehangolt elemzését és 
felméri, hogy a tervezett jogügylet milyen mértékben befolyásolja az e törvény alapján kirótt kötelezettségeket.
(4) Ha az  (1)  bekezdés szerinti jogügylettel összefüggésben a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató 
a hálózatához a harmadik felek számára hatékony és megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosítása céljából, 
az önkéntes szétválás megvalósításának időszakában és az önkéntes szétválást követően alkalmazandó hozzáférési 
feltételekkel kapcsolatos önkéntes kötelezettségvállalás jóváhagyására irányuló kérelmet is benyújt, a  Hatóság 
a 66/B. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el.
(5) Ha a  jogilag vagy működését tekintve önálló gazdasági egység az  Elnök határozata alapján valamely piacon 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősül, akkor vele szemben e  piac tekintetében megállapítható bármely, 
a  XII.  fejezetben meghatározott kötelezettség, és a  64.  § szerinti bármely egyéb kötelezettség, amennyiben 
az önkéntes szétválással nem biztosítható megfelelően a 2. §-ban meghatározott célok érvényesülése.

Önkéntesen vállalt kötelezettségekkel kapcsolatos eljárás
66/B. § (1) A jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató a hálózatához való hozzáférés, illetve a hálózatának közös 
beruházásban való fejlesztése feltételeire vonatkozó önkéntes kötelezettségvállalásokat tehet és az  Elnökhöz 
benyújtott kérelemben kezdeményezheti e kötelezettségvállalások hatósági jóváhagyását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkéntes kötelezettségvállalások kiterjedhetnek különösen:
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a) a 63. §-ban foglaltak alapján kiróható kötelezettségek alkalmazását befolyásoló együttműködési megállapodások 
megkötésére;
b) rendkívül nagy kapacitású hálózatnak a  végfelhasználó hozzáférési helyszínéig vagy a  bázisállomásig kiterjedő 
optikai szálas elemekből álló részeinek közös beruházásban történő kiépítésére, így különösen társfinanszírozásra 
vagy közös felelősségviselési vagy hosszútávú kockázatmegosztási lehetőség felajánlására más elektronikus 
hírközlési szolgáltató számára; illetve
c) a  jelentős piaci erejű szolgáltató önkéntes szétválása megvalósításának időszakában és az  önkéntes szétválást 
követően alkalmazandó, a  hálózatához történő hatékony és megkülönböztetéstől mentes hozzáférési feltételek 
66/A. §-ban foglaltak szerinti biztosítására.
(3) Az Elnök az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a felajánlott kötelezettségvállalások értékelése céljából a 40. § 
(5) és (6)  bekezdése szerint egyeztet az  érdekeltekkel a  kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos vélemények és 
esetleges módosítási javaslatok megismerése érdekében. Az  egyeztetés mellőzhető, ha a  kérelem nyilvánvalóan 
nem felel meg a jogszabályban előírt feltételeknek.
(4) Az  Elnök a  (3)  bekezdés szerinti eljárás eredményeinek figyelembevételével részletesen megvizsgálja 
az (1) bekezdés szerinti kérelemben foglalt kötelezettségvállalásokat aszerint, hogy
a) a  63.  § (1)  bekezdésében és az  Elnök rendeletében meghatározott szempontoknak, követelményeknek és 
feltéteknek megfelelnek-e;
b) a kötelezettségvállalásokban foglalt feltételek észszerűek és méltányosak-e;
c) a kötelezettségvállalások valamennyi piaci résztvevő számára elérhetők-e;
d) a  méltányos, észszerű és megkülönböztetésmentes feltételek melletti hozzáférés – ezen belül a  rendkívül 
nagy kapacitású hálózatokhoz való hozzáférés – előfizetői szolgáltatások nyújtásának megkezdését megelőzően 
rendelkezésre áll-e; továbbá
e) a  kötelezettségvállalások hozzájárulnak-e az  előfizetői szolgáltatások piacain a  fenntartható verseny 
kialakulásához, illetve a  rendkívül nagy kapacitású hálózatok együttműködésen alapuló kiépítéséhez és 
kihasználtságához a végfelhasználói érdekek megfelelő érvényesülése érdekében.
(5) A  (3)  bekezdés szerinti eljárás és a  (4)  bekezdés szerinti vizsgálat eredményei alapján az  Elnök tájékoztatja 
a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót a  kötelezettségvállalások jogszabályi megfelelőségével kapcsolatos 
előzetes megállapításairól, szükség szerint arra kiterjedően is, hogy milyen feltételek teljesülése esetén lehetséges 
a kötelezettségvállalások hatósági jóváhagyása.
(6) A  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató a  Hatóság (5)  bekezdés szerinti előzetes következtetéseinek 
figyelembevételével egy alkalommal módosíthatja az (1) bekezdés szerinti kérelmet.
(7) Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályban előírt feltételeknek, vagy ha a jelentős piaci erejű szolgáltató által 
vállalt önkéntes kötelezettségvállalások nem felelnek meg – a (6) bekezdés szerinti esetleges módosítást követően 
sem – a (4) bekezdésben foglalt szempontoknak, követelményeknek, a Hatóság a kérelmet elutasítja.
(8) Ha az  Elnök megállapítja, hogy az  (1)  bekezdés szerinti kérelem és az  abban foglalt önkéntes 
kötelezettségvállalások megfelelnek az e törvényben és az Elnök rendeletében meghatározott követelményeknek, 
feltételeknek, – a  (11)  bekezdésben foglalt kivétellel – határozatában jóváhagyja a  kérelmet, továbbá 
az  Elnök rendeletében foglalt részletes szabályok szerint részben vagy teljes egészében kötelezővé teheti, 
illetve – amennyiben a  kérelem a  (2)  bekezdés b)  pontjában foglalt kötelezettségvállalásra irányul és 
a  kötelezettségvállalásban foglaltak alapján a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató legalább egy közös 
beruházásra irányuló megállapodást kötött – kötelezővé teszi a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató által 
felajánlott önkéntes kötelezettségvállalásokat és meghatározza az  önkéntes kötelezettségek alkalmazására 
vonatkozó időtartamot és feltételeket.
(9) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelem alapján az Elnök a kötelezettségvállalásokat a (8) bekezdés szerinti 
határozatában kötelezővé teszi és a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató legalább egy társberuházóval 
társberuházási megállapodást kötött a társberuházási ajánlatnak megfelelően, az Elnök – a (12) és (13) bekezdésben 
foglalt kivételekkel – nem írhat elő a  kötelezettségvállalások alkalmazására meghatározott időtartamon belül 
lefolytatott piacmeghatározásra, jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítására és kötelezettségek 
előírására irányuló eljárása során a  XII. fejezet szerinti további kötelezettségeket a  rendkívül nagy kapacitású új 
hálózatnak a kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó elemei tekintetében.
(10) A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti kérelem esetén az  Elnök a  65.  § (3) és (4)  bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően lefolytatja a  szétválással érintett piacok összehangolt elemzését és felméri, hogy a  szolgáltató által 
javasolt önkéntes kötelezettségvállalások milyen mértékben befolyásolják az  e  törvény alapján kirótt hatályos 
szabályozási kötelezettségeket.
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(11) Ha az  Elnök megállapítja, hogy a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti kérelem és az  abban foglalt önkéntes 
kötelezettségvállalások megfelelnek az e törvényben és az Elnök rendeletében meghatározott követelményeknek, 
feltételeknek, az Elnök a (8) bekezdés szerinti határozatában kizárólag a kérelem jóváhagyásáról dönt, az önkéntes 
kötelezettségvállalással kapcsolatos feltételeket, rendelkezéseket a  (10)  bekezdés szerinti piacelemzési eljárást 
lezáró határozat tartalmazza az Elnök rendeletében foglalt részletes szabályok szerint. Ha a jogilag vagy működését 
tekintve önálló gazdasági egység az Elnök határozata alapján valamely piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősül, akkor vele szemben e  piac tekintetében megállapítható bármely, a  XII. fejezetben meghatározott 
kötelezettség, és a 64. § szerinti bármely egyéb kötelezettség, amennyiben az önkéntes kötelezettségvállalások nem 
biztosítják megfelelően a 2. §-ban meghatározott célok érvényesülését.
(12) Ha egy adott – a  rendkívül nagy kapacitású hálózatokhoz kapcsolódó – piacon jelentkező jelentős 
versenyproblémák az adott piac sajátos jellemzői miatt más módon nem kezelhetők, a  rendkívül nagy kapacitású 
új hálózatnak a  kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó elemei tekintetében is előírhat a  XII. fejezet szerinti 
további kötelezettségeket, illetve fenntarthat vagy módosíthat ilyen kötelezettségeket abban az  esetben is, ha 
a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokat a (8) bekezdés alapján határozatával kötelezővé tette.
(13) Az  Elnök piacmeghatározásra, jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítására és kötelezettségek 
előírására irányuló eljárásában a  rendkívül nagy kapacitású új hálózatnak – a  (8)  bekezdés szerinti határozatban 
kötelezővé tett kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó – elemei tekintetében is előírhat a  XII. fejezet szerinti 
további kötelezettségeket, illetve fenntarthat vagy módosíthat ilyen kötelezettségeket azon feltételek tekintetében, 
amelyek a  versenyt korlátozó akadályok orvoslására szolgálnak és függetlenek az  Elnök (8)  bekezdés szerinti 
határozatával kötelezővé tett kötelezettségvállalásoktól.
(14) Az  Elnök a  kötelezettségvállalás határozatban rögzített időtartamának lejártát megelőzően hivatalból 
megvizsgálja a  kötelezettségvállalás további fenntartásának indokoltságát és arányosságát, és dönt a  kötelezővé 
tett kötelezettségvállalás hatályban tartásáról.

Hálózat, vagy hálózatrész leszerelése vagy új infrastruktúrával történő kiváltásának jóváhagyása
66/C.  § (1) A  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató az  Elnök 62–65.  § szerint meghozott határozatában 
meghatározott kötelezettséggel érintett hálózat, vagy hálózatrész leszerelését vagy kiváltását megelőzően köteles 
az Elnök 62–65. § szerint meghozott határozatában foglaltak szerint a hálózatrész leszerelésének vagy kiváltásának 
módja és feltételei jóváhagyása iránti kérelmet benyújtani az Elnökhöz.
(2) Kétség estén a  szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a  kérelemben foglaltak megfelelnek a  63.  § 
(1c) bekezdés szerint előírt feltételeknek és előírásoknak.
(3) Amennyiben a kérelem műszakilag és gazdaságilag megalapozott, és a kérelemben foglaltak megfelelnek a 63. § 
(1c) bekezdés szerint előírt feltételeknek és előírásoknak, az Elnök határozatában jóváhagyja a kérelmet, ellenkező 
esetben megállapítja az adott hálózat, vagy hálózatrész leszerelésének vagy kiváltásának módját és feltételeit.
(4) A Hatóság az e §-ban foglalt eljárása során a 40. §-ban és a 71. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával jár el.”

29. §  Az Eht. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67.  § Az Elnök határozata vagy jogszabály alapján referenciaajánlat közzétételére kötelezett szolgáltató (e § és 
a 68. § alkalmazásában a továbbiakban: kötelezett szolgáltató) köteles az e törvényben vagy az Elnök határozatában 
meghatározott tartalommal összeállított referenciaajánlat-tervezetét jóváhagyásra az Elnökhöz benyújtani.”

30. § (1) Az Eht. 67/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az Elnök megállapítja, hogy a hozzá benyújtott referenciaajánlat-tervezet hiányos, és nem bírálható el, vagy 
egyébként nem felel meg az  elektronikus hírközlésre vonatkozó szabálynak, vagy ahhoz nem csatolták az  előírt 
adatokat, a  kötelezett szolgáltatót megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra, továbbá amennyiben a  tényállás 
tisztázása azt szükségessé teszi, akkor nyilatkozattételre, valamint adatszolgáltatásra kötelezheti.”

 (2) Az Eht. 67/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  kötelezett szolgáltató a  67.  § szerint benyújtott referenciaajánlat-tervezetét és az  Elnök rendelete, illetve 
határozata alapján kötelezően csatolandó egyéb dokumentumokat az eljárás során nem vonhatja vissza, és azokat 
kizárólag a (2) bekezdés szerinti kötelezés alapján módosíthatja, egészítheti ki.”

 (3) Az Eht. 67/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a  referenciaajánlat-tervezet a  (2)  bekezdésben foglaltakat követően továbbra is hiányos, és 
nem bírálható el, vagy egyébként nem felel meg az  elektronikus hírközlésre vonatkozó szabálynak, az  Elnök 
a határozatában megállapíthatja a referenciaajánlat tartalmát.”
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31. §  Az Eht. 67/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67/B.  § A referenciaajánlat kérelemre történő módosításával kapcsolatos eljárásra a  referenciaajánlat 
jóváhagyásával kapcsolatos eljárás szabályait kell alkalmazni az Elnök rendelete szerinti eltérésekkel.”

32. §  Az Eht. 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„68.  § (1) A  számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésére (a továbbiakban: számviteli szétválasztás) kötelezett 
szolgáltató az  e  törvényben, a  számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésének részletes szabályairól szóló 
NMHH  rendeletben, valamint az  Elnök határozatában megállapított tartalom szerint összeállított számviteli 
szétválasztási kimutatást naptári évenként a  számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadásától 
számított 45 napon belül köteles az Elnöknek jóváhagyásra benyújtani.
(2) Ha az Elnök megállapítja, hogy a hozzá benyújtott számviteli szétválasztási kimutatás hiányos, és nem bírálható 
el, vagy egyébként nem felel meg az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak, vagy ahhoz nem csatolták 
az  előírt adatokat, a  kötelezett szolgáltatót megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra, továbbá amennyiben 
a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, akkor nyilatkozattételre, valamint adatszolgáltatásra kötelezheti.
(3) A  kötelezett szolgáltató az  (1)  bekezdés szerint benyújtott számviteli szétválasztási kimutatást az  eljárás során 
nem vonhatja vissza, és azt kizárólag a (2) bekezdés szerinti kötelezés alapján módosíthatja, egészítheti ki.”

33. §  Az Eht. 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„71. § (1) Az érdekeltekkel történő egyeztetés lefolytatását követően az Elnök
a) az érintett piacok meghatározására,
b) a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítására és a  kötelezettségek előírására, módosítására, 
hatályban tartására vagy hatályon kívül helyezésére, vagy
c) a jelentős piaci erővel nem rendelkező szolgáltató számára kötelezettség előírására, módosítására vagy hatályon 
kívül helyezésére
vonatkozó határozatának tervezetét közzéteszi.
(2) Az  Elnök az  (1)  bekezdés szerinti határozat tervezetét részletes indokolással együtt hozzáférhetővé teszi 
az Európai Bizottságnak, a BEREC-nek és a tagállami elektronikus hírközlési szabályozó hatóságoknak, amennyiben 
a tervezett határozat a tagállamok közötti kereskedelemre hatással lehet és amennyiben a Bizottság ajánlása vagy 
iránymutatása eltérően nem rendelkezik. A tájékoztatástól számított harminc napon belül az Elnök – a (13) bekezdés 
szerinti ideiglenes határozat kivételével – a tervezett határozatot nem hozhatja meg.
(3) A 65. § (2a) bekezdése szerinti megkeresés esetében az Elnök az (1) bekezdés szerinti határozatának tervezetét 
a 65. § (1) és (2) bekezdés szerinti határidő leteltétől számított legkésőbb hat hónapon belül közzéteszi és részletes 
indokolással együtt hozzáférhetővé teszi az Európai Bizottságnak, a BEREC-nek és a tagállami elektronikus hírközlési 
szabályozó hatóságoknak.
(4) Ha az  (1)  bekezdés szerinti határozat meghozatalára önkéntes kötelezettségvállalás hatósági jóváhagyására 
tekintettel kerül sor, az  Elnök a  (2)  bekezdésben foglaltak mellett hozzáférhetővé teszi a  66/B.  § (8)  bekezdése 
szerinti hatósági határozatot is.
(5) Más tagállam elektronikus hírközlési szabályozó hatóságának (1) bekezdés szerinti intézkedéstervezetét az Elnök 
a tájékoztatástól számított 30 napon belül észrevételezheti.
(6) Amennyiben az  Európai Bizottság, a  BEREC vagy egy tagállami elektronikus hírközlési szabályozó hatóság 
az Elnök határozatának tervezetére annak kézhezvételétől számított 30 napon belül – a  (7) bekezdésben foglaltak 
kivételével – észrevételt tesz, az  Elnök a  határozatot ezen észrevételek lehető legteljesebb mértékben történő 
figyelembevételével hozza meg. Az Elnök az elfogadott észrevételekről tájékoztatja a Bizottságot. Az  (1) bekezdés 
szerinti ügyekben meghozott végleges határozatról az Elnök tájékoztatja a Bizottságot és a BEREC-et.
(7) Amennyiben az Európai Bizottság a (2) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított 30 napon belül arról értesítette 
az  Elnököt, hogy véleménye szerint az  (1)  bekezdés szerinti határozattervezetben foglalt intézkedés akadályozná 
a belső piacot, vagy annak a közösségi jognak való megfelelése kétséges, az Elnök az Európai Bizottság kifogásának 
kézhezvételétől számított további 60 napig nem hozhatja meg – a  (13)  bekezdés szerinti ideiglenes határozat 
kivételével – a kifogással érintett határozatot, ha az a tagállamok közötti kereskedelemre hatással lehet és
a) az Európai Bizottság – az érintett termék- és szolgáltatáspiacokról szóló – ajánlásában meghatározott piacoktól 
eltérő piacot határoz meg, vagy érintett piac meghatározást alkalmaz, vagy
b) jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókénti kijelölésre vagy kijelölés megszüntetésére vonatkozik.
(8) Amennyiben az Európai Bizottság (7) bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételétől számított 60 napon belül 
részletesen indokolt döntésében a  határozattervezet visszavonására, vagy szövegszerű javaslat megtétele mellett 
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annak módosítására kötelezi az Elnököt, az köteles az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint, az Európai 
Bizottság határozatának meghozatalától számított fél éven belül eljárni. Módosított határozattervezet esetén 
az Elnök a 40. § és az (1)–(6) bekezdés szerinti eljárást ismételten lefolytatja.
(9) Amennyiben az Európai Bizottság a (2) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított 30 napon belül arról értesítette 
az Elnököt, hogy véleménye szerint az  (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti határozattervezet akadályozná a belső 
piacot, vagy annak a  közösségi jognak való megfelelése kétséges, az  Elnök az  Európai Bizottság kifogásának 
kézhezvételétől számított további 90 napig nem hozhatja meg – a  (13)  bekezdés szerinti ideiglenes határozat 
kivételével – a  kifogással érintett olyan határozattervezetet, amelynek tárgya az  Elnök által megküldött 
határozattervezetben foglalt, a  100–108/B.  §-sal összefüggésben álló kötelezettségek kiszabása, módosítása vagy 
visszavonása.
(10) A (9) bekezdés szerinti 90 napos határidőn belül az Elnök szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal és 
a  BEREC-kel a  következetes szabályozási gyakorlat érvényesítése és a  szabályozási céloknak leginkább megfelelő 
kötelezettségek kialakítása érdekében. Az  Elnök az  Európai Bizottság és a  BEREC véleményének legnagyobb 
mértékű figyelembevétele mellett módosíthatja, visszavonhatja, vagy indokolással ellátva fenntarthatja 
a határozattervezetet és erről a Bizottságot és a BEREC-et tájékoztatja a határozattervezet hozzáférhetővé tételével.
(11) Az  Európai Bizottság a  (9)  bekezdésben meghatározott határidő leteltét követő egy hónapon belül 
határozatában visszavonhatja a (9) bekezdés szerinti észrevételeit, vagy ajánlásában az (1) bekezdés b) és c) pontja 
szerinti határozattervezet módosítására, visszavonására kérheti az Elnököt. Az Európai Bizottság ajánlása az Elnököt 
nem köti, amennyiben azonban az Elnök az ajánlásban foglaltaktól eltérően a határozattervezetet fenntartja, köteles 
e  döntését részletesen indokolni. Az  Elnök az  ajánlástól vagy Bizottság kifogásának visszavonásától számított 
egy hónapon belül – amely határidő meghosszabbítható a 40. § szerinti eljárás lefolytatása érdekében – megküldi 
az elfogadott végleges határozatot az Európai Bizottságnak és a BEREC-nek.
(12) Amennyiben a  (9)  bekezdés szerinti tervezett kötelezettség előírására a  100/A.  § (2)  bekezdése alapján, 
vagy a  66/B.  § (2)  bekezdés b)  pontjában foglalt esetre vonatkozóan a  66/B.  § (8)  bekezdése alapján kerül sor és 
a  Bizottság részletesen indokolt döntésében a  határozattervezet visszavonására kötelezi az  Elnököt, az  Elnök 
a (8) bekezdésben meghatározott eljárás szerint jár el.
(13) Kivételesen sürgős esetekben, a  verseny és a  fogyasztói érdekek védelme érdekében az  Elnök ideiglenes 
határozatot hozhat az  (1)  bekezdés szerinti ügyekben. Az  Elnök az  ideiglenes határozatot, annak részletes 
indokolásával együtt haladéktalanul megküldi az  Európai Bizottságnak, a  BEREC-nek és a  tagállami elektronikus 
hírközlési szabályozó hatóságoknak. Az  Elnök az  ideiglenes határozat fenntartásáról a  (6)–(9)  bekezdés szerinti 
észrevételek, kifogás, illetve határozat alapján az észrevételek, valamint a kifogás kézhezvételétől számított tizenöt 
napon belül határozatban dönt.”

34. § (1) Az Eht. 74. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetésével, az  elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtásával, az  elektronikus hírközlési építmény létesítésére vonatkozó engedéllyel, a  rádióspektrum- és 
azonosítógazdálkodással összefüggő jogosultságok, feltételek csak jogszabályban meghatározott esetben, objektív 
és arányos módon módosíthatók.
(2b) A  Hatóság az  elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához szükséges, elektronikus hírközlési építmény 
létesítésére vonatkozó engedélyt, vagy azonosítógazdálkodással összefüggő használati jogokat kizárólag 
jogszabályban meghatározott esetben és módon korlátozhatja és vonhatja vissza.”

 (2) Az Eht. 74. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha valamely gazdálkodó szervezet, közigazgatási szerv vagy végfelhasználó kizárólag rádiós helyi hálózaton 
keresztül nyújt hozzáférést nyilvános elektronikus hírközlő hálózathoz, a hozzáférés nyújtására nem kell alkalmazni 
a 76–78/A. §, valamint a 99/B. § és 99/C. § szerinti előírásokat, ha
a) a hozzáférés nyújtása nem képezi a gazdasági tevékenységének részét, vagy
b) a  hozzáférés nyújtása csak kiegészítő jellegű a  gazdasági tevékenységéhez, közszolgáltatásához képest, amely 
nem függ a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton történő jeltovábbítástól.”

35. §  Az Eht. a következő 75. §-sal egészül ki:
„75.  § (1) A  nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltató és a  nyilvános elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője 
jogosult más felhasználó számára – a  76.  § és a  nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a  frekvenciasávok 
felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet szerint – a  hálózatához, illetve az  általa nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatáshoz rádiós helyi hálózaton keresztül a (2) bekezdés szerinti hozzáférést nyújtani.
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(2) Az előfizetői hozzáférési ponton rádiós helyi hálózaton keresztül nyújtott hozzáférés üzemeltetéséhez az érintett 
előfizető előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás kikérése előtt az érintett előfizetőt a rádiós helyi hálózat 
működésével és az  azon keresztül nyújtott hozzáféréssel kapcsolatban minden lényeges tudnivalóról – így 
különösen az előfizető és a szolgáltató feladat- és felelősségi köréről – megfelelően tájékoztatni kell.
(3) A  rádiós helyi hálózaton keresztül nyújtott hozzáférést az  előfizetői hozzáférési ponton nyújtott előfizetői 
szolgáltatástól el kell különíteni és biztosítani kell, hogy a  hozzáférés nyújtása az  előfizetői szolgáltatás 
igénybevételét ne akadályozza, valamint a  szolgáltatás továbbra is az  előfizetői szerződés szerinti minőségben 
legyen igénybe vehető.
(4) Az  előfizető nem tartozik felelősséggel a  rádiós helyi hálózaton keresztül nyújtott hozzáférés felhasználásával 
más személyek által elkövetett jogsértésért.
(5) A  közigazgatási szerv jogosult – a  74.  § (5)  bekezdése és a  nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint 
a  frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet szerint – az  általa üzemeltetett rádiós helyi 
hálózathoz nyilvános hozzáférést nyújtani az  általa használt ingatlanban, vagy az  azzal szomszédos közterületen. 
E  hozzáférés nyújtása nem minősül elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, a  hozzáférés nyújtója nem minősül 
elektronikus hírközlési szolgáltatónak.”

36. §  Az Eht. 76. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a szolgáltató neve (cégneve), jogállása (cégformája), címe (székhelye, fióktelepe);
b) a szolgáltató cégjegyzékszáma, illetve más hivatalos nyilvántartási vagy azonosítószáma;
c) a  Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve (cégneve), elérhetőségei (postacím, telefonszám, 
elektronikus levélcím);
d) az elektronikus hírközlési szolgáltatás, illetve amennyiben a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltet, 
az  elektronikus hírközlő hálózat megjelölése és rövid leírása; a  szolgáltatásnyújtással érintett uniós tagállamok 
megjelölése;
e) a szolgáltatásnyújtás megkezdésének tervezett időpontja; és
f ) a  szolgáltató azon honlapjának címe, amely az  elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetéséhez vagy 
az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához kapcsolódik.
(3) A  Hatóság a  szolgáltatót a  bejelentésben közölt adatoknak megfelelően bejegyzi az  elektronikus hírközlő 
hálózatokról és elektronikus hírközlési szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába, és a  bejelentés időpontjától 
számított hét napon belül a  nyilvántartásba vétel tényét visszaigazolja. A  Hatóság a  visszaigazolással egyidejűleg 
tájékoztatja a szolgáltatót arról, hogy milyen körülmények fennállása esetén telepíthet létesítményeket, tárgyalhat 
az  összekapcsolásról, és milyen körülmények fennállása esetén jogosult az  e  törvényben meghatározott 
hozzáférésre vagy összekapcsolásra. A  Hatóság a  szolgáltató írásos kérelmére igazolást állít ki arról, hogy 
a szolgáltató a 74. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek végzésére jogosult.”

37. §  Az Eht. VIII. fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok földrajzi felmérése és kiértékelése
83/C.  § Az Elnök a  nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatokkal kapcsolatban földrajzi felmérést készít, 
továbbá a rendkívül nagy kapacitású hálózattal ellátatlan földrajzi területről jegyzéket készíthet, valamint felmérheti 
a kijelölt terület tekintetében a rendkívül nagy kapacitású hálózat kiépítésére vonatkozó piaci beruházási terveket. 
A  földrajzi felmérést az  Elnök rendszeresen, de legalább az  előző felmérés befejezését követő három éven belül 
ismételten elvégzi.”

38. § (1) Az Eht. 84. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  rádióspektrum használatának összhangban kell lennie a  felosztásra, valamint a  rádióspektrum-használat 
szabályaira vonatkozó jogszabályokkal – kivéve a  kísérleti és a  30 napnál rövidebb felhasználást, valamint 
a  Magyarországon gyártott vagy forgalmazott, de üzemszerűen Magyarországon nem használható berendezések 
kipróbálását – és jogszabályban meghatározott közegészségügyi, zavarsugárzási és zavarvédelmi előírásokkal.”

 (2) Az Eht. 84. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  rádióspektrum-használati jogosultság vagy jog jogszabályban meghatározott esetekben és feltételekkel 
ruházható át, adható haszonbérbe.
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(6) A  polgári célú rádióspektrum-használati jogosultságáért a  rádióspektrum-használati jogosultság megszerzését 
szolgáló versenyeztetési eljárás szabályairól szóló NMHH rendelet szerinti egyszeri, valamint a rádióspektrumdíjakról 
szóló NMHH rendelet szerinti rendszeres rádióspektrumdíjat kell fizetni.
(7) A rádióspektrumdíjat oly módon kell megállapítani, hogy az tükrözze az erőforrások optimális felhasználásának 
biztosítására irányuló igényeket. A díjakat úgy kell megállapítani, hogy azok objektíven megalapozottak, indokoltak, 
átláthatók és megkülönböztetéstől mentesek, valamint az  elérni kívánt cél tekintetében arányosak legyenek és 
a rádióspektrum-gazdálkodási célok elérését szolgálják.
(8) Ha a  rádióspektrum-használati jog visszavonására vagy rádióspektrum-használati jogok korlátozását 
eredményező módosítására jogszabály, különösen jogszabállyal kihirdetett nemzetközi kötelezettségvállalás 
módosulása következtében került sor, a  jogosultat kártalanítás illeti meg a  központi költségvetés terhére, amely 
nem terjed ki az elmaradt haszonra.”

39. §  Az Eht. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  elektronikus hírközlési hálózat üzemeltetői jogosultak, illetve, amennyiben azt más szolgáltató igényli, 
kötelesek a  hálózatok összekapcsolásáról és a  hálózatokhoz való hozzáférésről jóhiszemű tárgyalásokat folytatni. 
A  kötelezettség kiterjed a  Magyarországon nem, de az  Európai Unió más tagállamában elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal való együttműködésre is.”

40. §  Az Eht. „Általános szabályok” alcíme a következő 86/A. §-sal egészül ki:
„86/A.  § Az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője vagy az  elektronikus hírközlési szolgáltató nem írhat elő 
a végfelhasználó számára az állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye helye szerinti tagállamra tekintettel eltérő 
követelményeket vagy az  érintett hálózathoz, illetve szolgáltatáshoz való csatlakozás feltételeként különböző 
általános hozzáférési, szerződési vagy használati követelményeket, kivéve, ha ez  az eltérő bánásmód objektív 
módon alátámasztható.”

41. §  Az Eht. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  elektronikus hírközlési szolgáltató más iparágban kizárólagos vagy különleges jogok alapján 
Magyarországon vagy más tagállamban tevékenységet végez, és az  Európai Unió területén nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatásból származó éves bevétele meghaladja a  10 milliárd forintot, akkor könyveiben és 
nyilvántartásaiban köteles az  elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségeit, ráfordításait 
és bevételeit, valamint befektetett eszközeit – azok számításának alapjával és a  felosztási módszerekkel együtt  – 
a  más iparágban keletkezett költségeitől, ráfordításaitól és bevételeitől elkülönítetten kimutatni. Amennyiben 
az  elkülönített számviteli nyilvántartás vezetésére kötelezett szolgáltató nem tartozik a  számviteli törvény hatálya 
alá, köteles az elkülönített számviteli nyilvántartás könyvvizsgálatát elvégezni.”

42. §  Az Eht. a következő alcímmel egészül ki:
„Az elektronikus hírközlési szolgáltató beszámolási kötelezettsége
87/A. § (1) A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó vagy éves beszámoló készítésére jogszabály alapján nem 
köteles elektronikus hírközlési szolgáltató a  számviteli törvényben meghatározott egyszerűsített éves beszámolót 
köteles készíteni.
(2) Az  elektronikus hírközlési szolgáltató a  számviteli törvény alapján vagy az  (1)  bekezdésben meghatározott 
kötelezettség alapján elkészített beszámolójának könyvvizsgálatát akkor is el kell végezni, ha az  a  számviteli 
törvényben meghatározott feltételek vagy jogszabály alapján nem kötelező.
(3) Az elektronikus hírközlési szolgáltató a számviteli törvény vagy az (1) bekezdés alapján elkészített beszámolóját 
az internetes honlapján köteles közzétenni.”

43. §  Az Eht. 88. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az Elnök a 62–66. § vagy a XI. fejezet szerinti eljárásaiban hozzáféréssel vagy összekapcsolással 
kapcsolatos kötelezettséget ír elő, a  (2)  bekezdéstől eltérően a  hálózati szerződések tartalmi elemeit az  Elnök 
határozatában határozza meg.”
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44. § (1) Az Eht. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elektronikus hírközlési építmény, tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltatót a  hálózati 
elemek és a  kapcsolódó eszközök megosztásának biztosítására, illetve amennyiben a  megosztással érintett 
ingatlan az  elektronikus hírközlési szolgáltató tulajdonában van, vagy annak használati jogával a  szolgáltató 
rendelkezik, akkor a  hírközlési építmény, hálózati elemek és kapcsolódó eszközök elhelyezésére szolgáló ingatlan 
biztosítására is – beleértve az ehhez szükséges fizikai helymegosztást is – szerződéskötési kötelezettség terheli, ha 
azt olyan szolgáltató kéri, amelynek a szolgáltatása nyújtásához környezetvédelmi, közegészségügyi, közbiztonsági, 
építésügyi, település- vagy területrendezési okok miatt megfelelő más ingatlanhoz vagy hálózati elemekhez, 
eszközhöz való hozzáférésre nincs lehetősége. A  szerződéskötési kötelezettség csak azon meghatározott 
területeken terheli a  szolgáltatót, amelyek esetében a  helymegosztás vagy a  hálózati elemek és a  kapcsolódó 
eszközök megosztása az e bekezdésben meghatározott okokból szükséges.”

 (2) Az Eht. 90. § (4) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Nem terheli szerződéskötési kötelezettség az  elektronikus hírközlési építmény tulajdon-, vagy használati jogával 
rendelkező szolgáltatót, ha a következő körülmények bármelyike fennáll:]
„b) az  ingatlan használatához, a  helymegosztáshoz, valamint a  hálózati elemek és a  kapcsolódó eszközök 
megosztásához és üzemeltetéséhez szükséges igazolt költségeket az ajánlattevő nem vállalja;
c) az  ingatlan használata, a helymegosztás, valamint a hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök megosztása más 
jogviszonyból eredő, méltányolható magánérdeket aránytalanul súlyosan sért;”

 (3) Az Eht. 90. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a felek az ingatlan használatával, a helymegosztással, valamint a hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök 
megosztásával kapcsolatos ajánlatról, a költségekről, a  fenntartás terheiről – az ajánlatot követő 45 napon belül – 
nem tudnak megállapodni, bármelyik fél a Hatósághoz fordulhat. A Hatóság a jogviták rendezésére irányadó eljárás 
szabályai szerint, a jelen §-ban foglaltaknak megfelelően állapítja meg az ingatlan használatára, a helymegosztásra, 
valamint a  hálózati elemek és a  kapcsolódó eszközök megosztására vonatkozó szabályokat – beleértve az  építési 
munkák összehangolásával kapcsolatos szabályokat is.”

 (4) Az Eht. 90. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  Hatóság az  ingatlan használata, a  helymegosztás, valamint a  hálózati elemek és a  kapcsolódó eszközök 
megosztása és közös eszközhasználat érdekében az  ingatlan, illetve elektronikus hírközlési építmény tulajdon- 
vagy használati jogával rendelkező szolgáltatót az  érintett ingatlanok, létesítmények tekintetében az  ingatlan, 
létesítmény jellegére, hozzáférhetőségére, földrajzi elhelyezkedésére vonatkozóan adatszolgáltatásra kötelezheti. 
A  Hatóság által e  körben szolgáltatni kért adat nem minősíthető üzleti titokká. A  Hatóság az  adatok beszerzése 
érdekében más közigazgatási szervet is megkereshet.”

45. §  Az Eht. a következő alcímmel egészül ki:
„Fellépés az azonosítók visszaélésszerű felhasználásával szemben
91/A.  § (1) Azonosító felhasználásával elkövetett csalás, visszaélés észlelése esetén bárki a  Hivatalhoz fordulhat. 
A  Hivatal a  további visszaélés megelőzése érdekében az  azonosító használatát, illetve az  azonosító elérésének 
biztosítását megtiltja, valamint elrendeli az azonosító eléréséért fizetendő díj visszatartását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyben a Hivatal kérelemre és hivatalból is eljárhat.
(3) Ha a Hivatal véglegessé vált döntésében az azonosító eléréséért fizetendő díj visszatartását rendelte el,
a) a  határozatban megjelölt időponttól kezdve a  díj meg nem fizetése előfizető esetében nem minősül 
az előfizetői szerződés megszegésének, szolgáltató esetén nem minősül a hálózati szerződés megszegésének, a díj 
az előfizetőtől, illetve a kötelezett szolgáltatótól sem jogvitás eljárásban, sem más módon nem követelhető, továbbá
b) a  Hivatal elrendelheti a  határozatában megjelölt időpontig terjedően az  azonosító hívásáért felszámított díjak 
visszatérítését.”

46. § (1) Az Eht. 92. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  Elnök rendeletében meghatározott szolgáltató köteles az  ott meghatározott tartalmú, folyamatosan 
felülvizsgált és karbantartott kockázatelemzéssel rendelkezni, és ennek alapján az  azonosított kockázatokkal 
arányos védelmi intézkedéseket alkalmazni. Amennyiben a szolgáltatónál sor került a  létfontosságú rendszerek és 
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény szerinti európai vagy nemzeti létfontosságú 
rendszerelem kijelölésére, akkor az  ennek alapjául szolgáló azonosítási jelentés a  kockázatelemzés részét képezi, 
a védelmi intézkedéseket pedig az üzemeltetői biztonsági terv figyelembevételével kell meghatározni. A szolgáltató 



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	168.	szám 4847

köteles továbbá az  üzemzavar és a  katasztrófahelyzet kezelésére jogszabályban meghatározott tartalmú 
zavarelhárítási, katasztrófaelhárítási és üzletmenet-folytonossági tervekkel rendelkezni.”

 (2) Az Eht. 92. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  szolgáltató a  különleges jogrend időszakára való felkészülésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
feladatok ellátására felkészülési tervet köteles készíteni, valamint az ilyen feladatok ellátásához szükséges mértékű 
és összetételű tartalékkal köteles rendelkezni.”

47. § (1) Az Eht. 94. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  hálózatüzemeltető és az  elektronikus hírközlési szolgáltató együttműködnek a  nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében, ennek keretében a  hálózatüzemeltető köteles tűrni 
a  fizikai infrastruktúrájának felhasználását vagy köteles a  fizikai infrastruktúrájának alkalmassá tételét elvégezni. 
Az  elektronikus hírközlési építmény kiépítésének és karbantartásának költségeit az  elektronikus hírközlési 
szolgáltató viseli.”

 (2) Az Eht. 94. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítése érdekében az  elektronikus hírközlési 
szolgáltatóval a  (2a)  bekezdés szerint köteles együttműködni az  épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló törvény szerint sajátos építményfajták – ide nem értve az  e  törvény szerinti fizikai infrastruktúra fogalmába 
tartozó sajátos építményfajtákat – és a  közhasználatú építmény vagyonkezelője, ennek hiányában tulajdonosa, 
az  utcabútor, reklámhordozót tartó berendezés, reklámcélú berendezés (ideértve a  tájékozódást segítő jelzést 
megjelenítő reklámcélú eszközt is) és a  hirdetőoszlop tulajdonosa. Az  együttműködésre kötelezettek közötti 
megállapodás részletes szabályait az Elnök rendeletben állapítja meg.”

48. § (1) Az Eht. 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hatóság a  hatékonyság, a  fenntartható verseny, a  rendkívül nagy kapacitású hálózatok kiépítése, 
továbbá a  befektetések ösztönzése és előmozdítása, valamint a  fogyasztói előnyök érvényesítése érdekében 
a  2.  §-ban foglalt célokkal, alapelvekkel összhangban hozzáférési vagy összekapcsolási kötelezettséget írhat 
elő a  végfelhasználói hozzáférés felett rendelkező szolgáltató és az  elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője 
számára. Ezzel összefüggésben a Hatóság a szolgáltató számára előírhat a 104. §, a 106. §, valamint a 107. § szerinti 
kötelezettségeket, és e  törvényben meghatározott jelentős piaci erőhöz nem kötött egyéb kötelezettségeket is. 
Ennek keretében a Hatóság
a) a  végfelhasználói hozzáférés felett rendelkező szolgáltató számára az  előfizetői hozzáférési pontok közötti 
összeköttetés biztosításához szükséges mértékű kötelezettségeket állapíthat meg, indokolt esetben előírhatja, 
hogy az  előfizetői hozzáférési pontok közötti összeköttetés biztosítása érdekében kapcsolja össze hálózatát más 
szolgáltatóval;
b) a  végfelhasználói hozzáférés felett rendelkező szolgáltató számára előírhatja, hogy a  szolgáltatások közötti 
átjárhatóság érdekében indokolt esetben és a szükséges mértékben biztosítsa a szolgáltatások együttműködését;
c) az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője számára előírhatja, hogy a digitális rádió- és televízió-műsorok és 
a  kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások végfelhasználók általi elérése érdekében API-khez, EPG-khez tisztességes, 
észszerű és az  egyenlő elbánás követelményének megfelelő feltételek mellett hozzáférést biztosítson más 
szolgáltatók, vállalkozások számára.”

 (2) Az Eht. 100. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  Európai Bizottság által kiadott a  végfelhasználók végpontok közötti összeköttetésére vonatkozó 
végrehajtási jogi aktusnak megfelelően, az  abban foglaltak figyelembevételével a  Hatóság a  hatékonyság, 
a  fenntartható verseny, a  rendkívül nagy kapacitású hálózatok kiépítése, továbbá a  befektetések ösztönzése és 
előmozdítása, valamint a  fogyasztói előnyök érvényesítése érdekében az  előfizetői hozzáférési pontok közötti 
összeköttetéshez és a  szolgáltatások átjárhatóságához szükséges kötelezettséget írhat elő a  2.  §-ban foglalt 
célokkal, alapelvekkel összhangban a  számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó, jelentős 
földrajzi lefedettséggel és ügyfélszámmal rendelkező szolgáltatók számára. A  Hatóság ennek keretében előírhatja 
különösen
a) a  szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos meghatározott információk közzétételét, a  Hatósággal és más 
szolgáltatókkal való megosztását és használatának lehetővé tételét;
b) az Európai Bizottság által összeállított és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szabványok és előírások, 
illetve egyéb vonatkozó uniós vagy nemzetközi szabványok alkalmazását.”
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49. §  Az Eht. a következő 100/A. §-sal és 100/B. §-sal egészül ki:
„100/A. § (1) A Hatóság erre vonatkozó megalapozott kérelem esetén határozatában előírhatja a vezetékek, kábelek 
és a kapcsolódó eszközök építményeken belüli vagy – amennyiben azok az építményen kívül találhatók – az első 
gyűjtő- vagy elosztási pontig tartó megosztását az  elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője vagy az  épületen 
belüli fizikai infrastruktúrával rendelkezni jogosult személy számára, amennyiben a  kérelem tárgyát képező 
vezetékek, kapcsolódó eszközök megkettőzése gazdaságtalan vagy fizikailag kivitelezhetetlen és a  kötelezettség 
előírása a  végfelhasználók irányában érvényesülő verseny előmozdításához szükséges. A  Hatóság határozatában 
meghatározhatja a  vezetékekhez, a  kapcsolódó eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeit, 
továbbá a  102.  §, a  104.  § szerinti, valamint a  költségek megosztására vonatkozó kötelezettségeket írhat elő. 
A  költségek megosztására vonatkozó feltételek kialakítása során a  Hatóság figyelembe veheti a  megosztáshoz 
kapcsolódó kockázati tényezőket.
(2) A  Hatóság az  (1)  bekezdés alapján előírt kötelezettségeket méltányos és észszerű feltételekkel kiterjesztheti 
az első gyűjtő- vagy elosztási pont feletti hálózatrészre, amennyiben az (1) bekezdés alapján előírt kötelezettségek, 
illetve – amennyiben az  adott esetben értelmezhető – a  63.  §-ban foglaltak alapján kirótt kötelezettségek 
önmagukban nem elegendőek az  eszközök gazdasági vagy műszaki okok miatt megkettőzhetetlensége 
eredményeként előálló piaci problémák kezelésére és a  fennálló vagy kialakulóban lévő versenyhelyzet 
a végfelhasználók számára a versenyből származó előnyök csökkenéséhez vezethet. A Hatóság a kötelezettséggel 
érintett hálózatrész határpontját úgy jelöli ki, hogy az a végfelhasználókhoz a  lehető legközelebb helyezkedjen el, 
ugyanakkor a  hozzáférést igénylő számára lehetővé tegye, hogy a  gazdaságos szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
számú végfelhasználót elérje.
(3) A  Hatóság aktív vagy virtuális hálózati elemekhez való hozzáférésre vonatkozó kötelezettségeket írhat elő, 
amennyiben a passzív hálózati elemekhez való hozzáférés műszakilag megvalósíthatatlan vagy gazdaságosan nem 
megvalósítható és a kötelezettség előírása nélkül a hozzáférési kötelezettséghez kapcsolódó szabályozási cél nem 
érhető el.
(4) A  (2) és (3)  bekezdésben foglalt kötelezettségeket a  Hatóság – az  (5)  bekezdés szerinti eset kivételével – nem 
írja elő
a) a  63/A.  § (2)  bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szolgáltatóra, amely más szolgáltatók számára 
– a  díjakra is kiterjedően – méltányos, megkülönböztetéstől mentes és észszerű feltételek mellett az  érintett 
végfelhasználók gazdaságos elérését lehetővé tevő hozzáférést biztosít valamely rendkívül nagy kapacitású 
hálózathoz,
b) a  63/A.  § (2)  bekezdésében foglalt feltételeknek nem megfelelő szolgáltatóra, amennyiben a  Hatóság 
az  egyedi ügyben feltárt tényállás alapján megállapítja, hogy a  szolgáltató – a  díjakra is kiterjedően – méltányos, 
megkülönböztetéstől mentes és észszerű feltételekkel hozzáférést kínál más szolgáltatók számára valamely 
rendkívül nagy kapacitású hálózathoz, vagy
c) ha a kötelezettség előírása veszélyeztetné valamely új – különösen a kisebb helyi projekt keretében létrejövő – 
hálózat létesítésének gazdasági vagy pénzügyi megvalósíthatóságát.
(5) A  (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben is előírható a  (2) és (3) bekezdés szerinti kötelezettség, ha az érintett 
hálózatrész állami támogatással került megépítésre.
100/B.  § (1) A  Hatóság határozatában az  elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője számára passzív hálózati 
elemekhez való hozzáférés biztosításával kapcsolatos, vagy meghatározott területre kiterjedő barangolási célú 
hozzáférést biztosító megállapodás megkötésére irányuló kötelezettségeket írhat elő, amennyiben az  valamely, 
rádiófrekvencia használatán alapuló helyi szintű szolgáltatás végfelhasználók számára történő nyújtásához 
közvetlenül szükséges és a  végfelhasználók elérésére más – valamennyi vállalkozás számára méltányos, 
megkülönböztetéstől mentes és észszerű feltételekkel elérhető – hasonló és megvalósítható megoldás nem áll 
rendelkezésre.
(2) Ha a  passzív hálózati elemekhez való hozzáférés önmagában nem elégséges az  (1)  bekezdésben foglalt célok 
eléréséhez, a Hatóság az aktív hálózati elemek megosztására vonatkozó kötelezettségeket írhat elő.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségeket a Hatóság akkor írhatja elő, ha
a) a  kötelezettségek előírásának lehetőségét a  frekvenciahasználati jogosultságot biztosító egyedi engedély vagy 
hatósági szerződés egyértelműen rögzíti és
b) a  kötelezettségekkel érintett területen a  szolgáltatás nyújtásához szükséges, rádióspektrum használatán 
alapuló hálózatokat vagy szolgáltatásokat biztosító infrastruktúra piaci alapon történő kiépítése a kötelezettségek 
előírása hiányában objektív gazdasági vagy fizikai okból lehetetlen, és ezért a  véghasználók hálózatokhoz vagy 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése súlyosan hiányos vagy lehetetlen lenne.
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(4) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek előírása során különösen a következő szabályozási célokat és 
szempontokat veszi figyelembe:
a) a  hálózatok és szolgáltatások elérhetőségének biztosítása a  fő közlekedési útvonalak mentén és különösen 
a vidéki területeken;
b) a végfelhasználók szolgáltatások közötti választási lehetőségének jelentős mértékű bővítése;
c) a szolgáltatásminőség javulásának lehetősége;
d) a hatékony rádióspektrum-használat;
e) a megosztás és a kapcsolódó feltételek műszaki megvalósíthatósága;
f ) a piaci verseny állapota;
g) a technológiai innováció;
h) arra irányuló ösztönzők támogatásának elsődleges szükségessége, hogy a  hálózatot elsősorban 
a hálózatüzemeltető építse ki.
(5) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt valamely kötelezettséget a Hatóság kérelemre induló eljárásban írja elő, 
a  (3)  bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén a  kötelezettség alapján a  hálózati elemekhez való hozzáférést, 
illetve barangolási célú hozzáférést igénybe vevő szolgáltató számára a Hatóság előírhatja, hogy a rádióspektrumot 
ossza meg a kötelezettség alapján hozzáférést biztosító hálózatüzemeltetővel.”

50. §  Az Eht. XI. Fejezete a következő 101/A. §-sal egészül ki:
„101/A.  § (1) A  Hatóság által az  e  fejezetben foglaltak alapján előírt kötelezettségeknek meg kell felelniük 
az objektivitás, az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és az arányosság követelményeinek.
(2) A  Hatóság az  e  fejezetben meghatározott kötelezettségeket előíró döntés véglegessé válásától számított 
öt éven belül hivatalból indított eljárásban megvizsgálja, hogy a hatósági döntés piaci hatásaira, eredményeire és 
az  ügy szempontjából jelentős körülményekben bekövetkezett változásokra tekintettel indokolt-e a  jelentős piaci 
erővel nem rendelkező szolgáltatóra kirótt kötelezettség módosítása vagy visszavonása. Amennyiben indokolt, 
az Elnök hivatalból hatósági eljárást indít a  jelentős piaci erővel nem rendelkező szolgáltatóra kirótt kötelezettség 
módosítása vagy visszavonása iránt.”

51. §  Az Eht. 104. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Hatóság a  (2)  bekezdésben foglalt kötelezettség keretében előírhatja a  jelentős piaci erővel rendelkező 
szolgáltató számára, hogy valamennyi szolgáltatónak, továbbá a  saját kiskereskedelmi területének is, egységes 
határidővel és feltételekkel – ideértve az  árra és a  szolgáltatás színvonalára vonatkozó feltételeket is –, továbbá 
azonos rendszerek és folyamatok révén biztosítsa a hozzáférést.”

52. §  Az Eht. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105.  § (1) A  Hatóság határozatában számviteli szétválasztásra vonatkozó részletes kötelezettségeket írhat 
elő összekapcsolással, illetve hozzáféréssel összefüggő meghatározott tevékenységekkel kapcsolatban 
a nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató számára.
(2) A  Hatóság a  számviteli szétválasztással kapcsolatban előírhatja többek között az  egyenlő elbánás 
kötelezettségnek történő megfelelés biztosítása, valamint a  tisztességtelen keresztfinanszírozás megakadályozása 
érdekében a  nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató számára 
nagykereskedelmi árai és belső transzferárai átláthatóvá tételét.
(3) A  Hatóság határozatában meghatározhatja a  nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentős piaci erővel 
rendelkező szolgáltató által a  számviteli szétválasztásra alkalmazandó elveket, formát és módszereket, illetve 
a kimutatások tartalmát.
(4) A  Hatóság – a  33.  § (4)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével – közzé tehet olyan számviteli adatokat, 
amelyek hozzájárulhatnak nyílt versenypiac kialakításához.”

53. §  Az Eht. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„106. § (1) A nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató a meghatározott 
hálózati elemekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a  kapcsolódó közös eszközhasználatot, erre vonatkozó 
gazdaságilag és műszakilag indokolt igény esetén – a Hatóság határozatában foglaltak szerint – biztosítani köteles.
(2) A  Hatóság az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettséget különösen akkor írhat elő, ha a  hozzáférés megtagadása, 
a korábbi hozzáférés visszavonása vagy hasonló hatással járó észszerűtlen feltételek kikötése a Hatóság mérlegelése 
szerint megakadályozná a hatékony piaci verseny kialakulását az előfizetői szolgáltatások terén, és a végfelhasználók 
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érdekeivel ellentétes eredményre vezetne, továbbá a 106/A. § szerinti kötelezettségek önmagukban nem járulnak 
hozzá kellőképpen a hatékony piaci verseny kialakulásához és a végfelhasználók érdekeinek érvényesüléséhez.
(3) A Hatóság az (1) bekezdésben foglaltak előírása során különösen arra kötelezheti a szolgáltatót, hogy
a) a  Hatóság által meghatározott hálózati elemekhez és kapcsolódó eszközökhöz hozzáférést biztosítson, 
adott esetben beleértve a  helyi hurok és a  helyi alhurok átengedését; aktív vagy virtuális hálózati elemekhez és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását is;
b) jóhiszemű tárgyalásokat folytasson a hozzáférést kérővel;
c) ne vonja vissza a szolgáltatásokhoz, illetve az eszközökhöz korábban biztosított hozzáférést;
d) továbbértékesítés céljából harmadik felek részére meghatározott hálózati szolgáltatásokat nyújtson;
e) szabad hozzáférést biztosítson az  olyan interfészekhez, protokollokhoz vagy egyéb kulcsfontosságú 
technológiákhoz, amelyek a  szolgáltatások – beleértve a  virtuális hálózati szolgáltatásokat – együttműködő 
képessége szempontjából nélkülözhetetlenek;
f ) tegye lehetővé a helymegosztást vagy a közös eszközhasználat más formáját;
g) a  végpontok közötti szolgáltatások kölcsönös együttműködő képességének felhasználók részére történő 
biztosításához szükséges meghatározott szolgáltatásokat nyújtson, beleértve a  mobil rádiótávközlő hálózatokon 
történő barangolást;
h) hozzáférést biztosítson a  működést támogató rendszerekhez vagy hasonló szoftverrendszerekhez, amelyek 
a szolgáltatások nyújtása során szükségesek a tisztességes verseny biztosításához;
i) összekapcsoljon, illetve csatlakoztasson hálózatokat vagy hálózati eszközöket és létesítményeket;
j) hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségek esetén, amennyiben az  a  hálózat szabályos működésének 
biztosítása céljából szükséges, meghatározott műszaki vagy üzemeltetési feltételeknek feleljen meg;
k) biztosítson hozzáférést a kapcsolódó szolgáltatásokhoz, beleértve az azonosítási, helymeghatározási és a jelenléti 
szolgáltatásokat.
(4) A  Hatóság a  határozatában megállapítja az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésének részletes 
feltételeit, így különösen a  tisztességes eljárással, észszerűséggel és az  ütemezéssel kapcsolatos feltételeket 
rögzíthet, továbbá megállapíthat olyan, mind a kötelezett, mind a jogosult szolgáltatók számára kötelező műszaki és 
üzemeltetési feltételeket, amelyek a hálózat egysége miatt szükségesek.
(5) A Hatóság az  (1) bekezdés szerinti kötelezettségek előírása indokoltságának és szükségességének mérlegelése 
során vizsgálja, hogy a  jelen §-ban foglaltaktól eltérő – akár a  vizsgált piacon, akár valamely kapcsolódó piacon 
elérhető – hozzáférési lehetőségek önmagukban elégségesek-e az azonosított versenyproblémák végfelhasználók 
érdekének megfelelő kezelésére. A  hozzáférési lehetőségek vizsgálata kiterjed a  100.  §-ban foglaltak szerinti 
hozzáférési lehetőségekre, a  kereskedelmi ajánlatokra és a  jelen § szerinti – más hálózati eszközökhöz és 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó – elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály alapján fennálló vagy szabályozni 
tervezett hozzáférésre. A  Hatóság az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségek előírása során továbbá a  következő 
szempontokat veszi figyelembe:
a) az  egymással versengő hálózati eszközök, létesítmények használatának vagy telepítésének műszaki 
megvalósíthatóságát és gazdasági észszerűségét a  piac fejlődési ütemétől függően, figyelembe véve az  érintett 
összekapcsolás és hozzáférés jellegét, valamint típusát, beleértve az  egyéb, az  adott hozzáférési szolgáltatás 
alapjául szolgáló eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés – például az  alépítményekhez való 
hozzáférés – megvalósíthatóságát;
b) a hozzáférés biztosításának megvalósíthatóságát a rendelkezésre álló kapacitás függvényében;
c) a  hálózati eszköz, létesítmény tulajdonosának kezdeti befektetését, figyelembe véve minden, a  befektetéshez 
kapcsolódó állami, önkormányzati és egyéb, nem magánbefektetés kockázatait a  rendkívül nagy kapacitású 
hálózatokkal összefüggésben az ezekkel kapcsolatos beruházásokat és eltérő kockázati szinteket;
d) a  verseny hosszú távú védelmének szükségességét különös figyelmet fordítva a  gazdaságilag hatékony, 
infrastruktúraalapú versenyre és a fenntartható versenyt elősegítő – például a hálózatokba való közös beruházáson 
alapuló – innovatív üzleti modellekre;
e) az esetleges szellemi alkotásokon fennálló jogot;
f ) az összeurópai szolgáltatások biztosítását;
g) a hálózattervezést és hálózatmenedzsmentet érintő várható technológiai fejlődést;
h) a  technológiasemlegesség biztosításának szükségességét, amely lehetővé teszi a  szolgáltatók számára saját 
hálózatuk tervezését és menedzselését.
(6) Az  összekapcsolási és hozzáférési szerződés részletes feltételeit, valamint az  erre irányuló ajánlattal és 
tárgyalással kapcsolatos eljárási szabályokat a Hatóság határozza meg.
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(7) A  nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató valamely hálózati 
szolgáltatás vagy eszközhöz való hozzáférés nyújtását nem teheti függővé az  adott hálózati szolgáltatás 
igénybevételéhez nem szükséges más szolgáltatás vagy eszköz igénybevételétől.
(8) Ha a  Hatóság e  § rendelkezéseivel összhangban hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségeket ír elő 
az  elektronikus hírközlési hálózatot üzemeltető szolgáltató számára, a  hálózat szabályos működésének biztosítása 
céljából műszaki vagy üzemeltetési feltételeket állapíthat meg e  szolgáltató vagy a  jogosult szolgáltató terhére 
összhangban az  Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett nem kötelező szabványok vagy előírások jegyzékével, 
illetve az  európai szabványügyi szervezetek által elfogadott szabványokkal vagy előírásokkal. Európai uniós 
szabványok vagy előírások hiányában a  műszaki vagy üzemeltetési feltételek a  Nemzetközi Távközlési Unió, 
a  Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete, a  Nemzetközi Szabványügyi Szervezet vagy a  Nemzetközi 
Elektrotechnikai Bizottság által elfogadott nemzetközi szabványokkal vagy ajánlásokkal összhangban is 
meghatározhatók.”

54. §  Az Eht. a következő alcímmel egészül ki:
„Az elektronikus hírközlési építményekhez való hozzáférés
106/A. § (1) A Hatóság határozatában az elektronikus hírközlési építményekhez – így különösen az épületekhez vagy 
az  épületek kábelbevezetéséhez, az  épületen belüli vezetékekhez, kábelekhez, továbbá antennaszerkezetekhez, 
tornyokhoz és egyéb támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, tartóoszlopokhoz, alépítményekhez, 
kábelcsatornákhoz, ellenőrzőkamrákhoz, ellenőrzőaknákhoz és szekrényekhez – való hozzáférési kötelezettséget 
és a  kapcsolódó közös eszközhasználatra vonatkozó kötelezettséget írhat elő a  nagykereskedelmi szolgáltatási 
piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató számára.
(2) A  Hatóság az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettséget különösen akkor írhat elő, ha a  hozzáférés megtagadása, 
a korábbi hozzáférés visszavonása vagy hasonló hatással járó észszerűtlen feltételek kikötése a Hatóság mérlegelése 
szerint megakadályozná a hatékony piaci verseny kialakulását az előfizetői szolgáltatások terén, és a végfelhasználók 
érdekeivel ellentétes eredményre vezetne.
(3) Ha a  (2)  bekezdésben foglalt célok teljesülése érdekében szükséges és azokkal arányos, a  Hatóság olyan 
eszközökre vonatkozóan is előírhatja a  nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentős piaci erővel rendelkező 
szolgáltató számára a  hozzáférés biztosítását, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az  érintett piacon nyújtott 
szolgáltatásokhoz.”

55. §  Az Eht. „Költségalapúság és a díjak ellenőrizhetősége” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Árszabályozással és költségelszámolással kapcsolatos kötelezettségek
108.  § (1) A  Hatóság a  költséghatékonyság és a  fenntartható verseny előmozdítása, valamint a  végfelhasználói 
előnyök érvényesítése érdekében – ha a  piacelemzés megállapítása szerint a  hatékony verseny hiánya azt 
eredményezheti, hogy az  érintett szolgáltató indokolatlanul magas díjakat, vagy árprést alkalmazhat  – 
a  nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató számára egyes 
összekapcsolási, illetve hozzáférési szolgáltatások tekintetében költségmegtérülésre és árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettséget írhat elő. Ezek keretében különösen
a) költségalapú díjak alkalmazására vonatkozó kötelezettséget írhat elő,
b) meghatározott költségelszámolási rendszer vagy módszer alkalmazására vonatkozó kötelezettséget írhat elő, 
továbbá
c) a  hatékony szolgáltatás költségének kiszámítása érdekében a  szolgáltató által egyébként alkalmazottól eltérő 
költségelszámolási módszert alkalmazhat.
(2) A Hatóság az  (1) bekezdés szerinti kötelezettség előírása vagy fenntartása indokoltságának, szükségességének 
mérlegelése során különösen a következő szempontokat veszi figyelembe:
a) az új hálózatok építésének és a meglévő hálózatok fejlesztésének ösztönzése;
b) a fenntartható verseny támogatása;
c) végfelhasználói előnyök, érdekek érvényesülése;
d) költséghatékonyság érvényesülése; és
e) amennyiben a  kiskereskedelmi piac irányából igazolható kiskereskedelmi árkorlátozó hatás érvényesül, 
a  102–107.  § szerinti kötelezettségek – beleértve különösen a  104.  § alapján előírt gazdasági lemásolhatósági 
vizsgálatot – hatékony és megkülönböztetéstől mentes hozzáférést biztosítsanak.
(3) Ha a  Hatóság árszabályozással kapcsolatos kötelezettséget ír elő, a  Hatóság a  kötelezettség tartalmának 
meghatározása során figyelembe veszi, hogy az árszabályozás
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a) biztosítsa a  befektetett tőke méltányos mértékű megtérülését, figyelembe véve az  új hálózatok kiépítésével 
kapcsolatos befektetéssel szorosan összefüggő kockázatokat;
b) biztosítsa az  új generációs hálózatok – különösen a  rendkívül nagy kapacitású hálózatok – létesítésével és 
kihasználtságával kapcsolatos hosszú távú végfelhasználói érdekek érvényesülését, ezzel összefüggésben vegye 
figyelembe a szolgáltató befektetéseit, különösen az újgenerációs hálózatokba történő befektetéseket;
c) a  meglévő hálózati elemekre vonatkozó hozzáférés tekintetében a  hatékony piacra lépés lehetőségét biztosító 
és az  új hálózatok kiépítését és a  meglévő hálózatok fejlesztését támogató, stabil és kiszámítható díjak előírásán 
alapuljon.
(4) A  Hatóság az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettség előírása során figyelembe veszi az  összehasonlítható 
versenypiacokon rendelkezésre álló árakat is, és ennek során mérlegeli az  érintett nagykereskedelmi szolgáltatási 
piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóhoz hasonló helyzetben lévő szolgáltatók által alkalmazott 
árakat is.
(5) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kötelezettség esetén a  kötelezett szolgáltatót terheli a  költségalapúság 
bizonyítása, beleértve az  észszerű megtérülési ráta mértékének alátámasztását is. A  Hatóság kötelezheti 
a  szolgáltatót a  díjak teljes körű indokolására. A  költségalapú díjak jogszerűségének megítélésekor a  szolgáltatás 
nyújtásával összefüggésben felmerült költségek fedezete csak annyiban vehető figyelembe, amennyiben az  nem 
haladja meg a  hatékony szolgáltatónak az  adott szolgáltatás nyújtásához szükséges befektetései méltányos 
megtérülése iránti igényét és a befektetéssel vállalt kockázatát.
(6) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  költségelszámolási rendszer vagy módszer leírását a  Hatóság 
legalább olyan részletességben köteles nyilvánosságra hozni, hogy a  főbb költségcsoportok kialakítására 
és a  költségek felosztására, valamint a  felosztás időszakára vonatkozó szabályok megismerhetőek legyenek. 
A költségelszámolási rendszernek vagy módszernek való megfelelést könyvvizsgálónak évente meg kell vizsgálnia 
és a szolgáltatónak az erről szóló megfelelőségi nyilatkozatot közzé kell tennie.
(7) A Hatóság a piacelemzésre és piacmeghatározásra irányuló vagy a kirótt kötelezettség érvényesítésére irányuló 
eljárásban kötelezheti a  szolgáltatót a  díjak megváltoztatására, illetve megállapíthatja a  hálózati szolgáltatásra 
alkalmazandó díjat.”

56. §  Az Eht. 108 /A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108/A. § (1) Ha a Bizottság valamely hívásvégződtetési piacon nem határoz meg maximális hívásvégződtetési díjat, 
és a  Hatóság a  piacelemzés során megállapította, hogy ezen hívásvégződtetési piacon a  verseny nem hatékony, 
akkor a  Hatóság az  Elnök rendeletében meghatározott elvek, kritériumok és előírások figyelembevételével 
költségalapú hívásvégződtetési díj alkalmazására vonatkozó kötelezettséget írhat elő.
(2) A Hatóság ellenőrzi a hívásvégződtetési szolgáltatók által alkalmazott hívásvégződtetési díjakat, és amennyiben 
valamely szolgáltató hívásvégződtetési díja nem felel meg a  Bizottság rendeletében meghatározott díjnak, 
a  Hatóság általános hatósági felügyeleti eljárásban kötelezheti a  szolgáltatót a  hívásvégződtetési díjának a  többi 
szolgáltató által a bizottsági rendelet alapján alkalmazott díjhoz történő kiigazítására.
(3) Amennyiben a  Hatóság az  (1)  bekezdés szerinti költségalapú hívásvégződtetési díj alkalmazását írja elő és 
valamely hívásvégződtetési szolgáltató által alkalmazott hívásvégződtetési díj nem felel meg az  (1)  bekezdés 
szerinti kötelezettség alapján kialakított költségalapú hívásvégződtetési díjnak, a  Hatóság általános hatósági 
felügyeleti eljárásban kötelezheti a  szolgáltatót az  (1)  bekezdés szerint a  Hatóság által kialakított költségalapú 
hívásvégződtetési díj alkalmazására. A Hatóság évente jelentést tesz a Bizottság és a BEREC számára a  jelen §-ban 
foglaltak alkalmazásáról.”

57. §  Az Eht. XII. fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Funkcionális szétválasztás
108/B. § (1) Ha a Hatóság megállapítja, hogy valamely érintett piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra 
kirótt 102–108/A.  § szerinti kötelezettségek eredményeként sem valósult meg a  hatékony verseny és egyes 
hozzáférési szolgáltatások piacain jelentős és tartós versenyproblémák, piaci torzulások állnak fenn, arra kötelezheti 
a  vertikálisan integrált, jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót, hogy az  érintett hozzáférési szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységét önálló gazdasági egység keretében végezze.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti önálló gazdasági egység valamennyi szolgáltatónak azonos határidővel és szerződési 
feltételekkel – ideértve különösen az  árra, a  szolgáltatás színvonalára és a  teljesítési határidőre vonatkozó 
feltételeket is –, valamint azonos rendszerek és eljárások alkalmazásával köteles nyújtani a  hozzáférési 
szolgáltatásokat. Az  (1)  bekezdés szerinti önálló gazdasági egység a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató 
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felett a  Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkező önálló gazdasági egység többségi befolyása alatt álló 
más önálló gazdasági egységei tekintetében is azonosan köteles alkalmazni az  e  bekezdés szerinti feltételeket 
az egyenlő elbánás elvének megfelelően.
(3) A Hatóság a határozatában előírja a szétválasztás részletes szabályait, meghatározva különösen:
a) a szétválasztás pontos jellegét és mértékét, különösen a létrejövő önálló gazdasági egység jogállását;
b) a  létrejövő önálló gazdasági egység eszközei, valamint az  általa szolgáltatandó áruk vagy szolgáltatások 
megjelölését;
c) a  létrejövő önálló gazdasági egység által foglalkoztatott munkavállalók személyzeti függetlenségét biztosító 
vezetési szabályokat és a kapcsolódó ösztönző rendszert;
d) a kötelezettségek teljesítését biztosító szabályokat;
e) a  szolgáltatásnyújtással kapcsolatos folyamatok – különösen más érdekeltekkel szembeni – átláthatóságát 
biztosító szabályokat, és
f ) a kötelezettségek teljesítését biztosító intézkedéseket, beleértve az éves jelentés közzétételét is.”

58. §  Az Eht. 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„109.  § (1) Ha a  Hatóság a  piacelemzés alapján megállapítja, hogy egy általa meghatározott kiskereskedelmi 
szolgáltatási piacon a  verseny nem kellően hatékony, és a  102–108.  § szerinti nagykereskedelmi kötelezettségek 
előírásával e  törvény céljai nem lennének megvalósíthatók, az  adott kiskereskedelmi szolgáltatási és földrajzi 
piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra a végfelhasználók érdekeinek védelme és a hatékony verseny 
elősegítése érdekében határozatában különösen a következő kötelezettségeket róhatja ki:
a) a túlzottan magas díjak alkalmazásának megtiltása,
b) a  piacra lépést vagy a  versenyt akadályozó, nem a  versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon 
alapuló, kiszorító árak alkalmazásának megtiltása,
c) az egyes végfelhasználók indokolatlan megkülönböztetésének megtiltása,
d) az indokolatlan árukapcsolás alkalmazásának megtiltása,
e) maximális kiskereskedelmi ár meghatározására vonatkozó kötelezettség,
f ) egyedi díjak ellenőrzésére irányuló kötelezettség, továbbá
g) a  díjak szintjének a  költségek szintjéhez, vagy az  összehasonlító piacokon érvényes árakhoz való közelítésére 
vonatkozó kötelezettség.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségeket az elérni kívánt céllal és a 2. §-ban meghatározott célokkal arányosan 
kell megállapítani.
(3) Ha a  Hatóság a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató számára az  (1)  bekezdés szerinti határozatában 
a  díjakkal kapcsolatos kötelezettséget ír elő, határozatában ezen kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez 
szükséges költségelszámolási kimutatás vezetését is előírhatja, amelynek keretében meghatározhatja többek 
között az  alkalmazandó elveket, formát és módszereket, illetve a  kimutatások tartalmát. Amennyiben a  Hatóság 
költségelszámolási kimutatás vezetését írja elő a  szolgáltató részére, akkor a  szolgáltató köteles gondoskodni 
arról, hogy az  ennek való megfelelést független és erre alkalmas szervezettel minden évben megvizsgáltassa és 
a vizsgálat eredményét a Hatóság részére megküldje. A vizsgálat eredményét a Hatóság közzéteszi.”

59. §  Az Eht. 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„117.  § (1) Az  egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás (a továbbiakban e  § alkalmazásában: egyetemes 
szolgáltatás) körébe tartozik a  helyhez kötött hozzáférésen keresztül megfelelő, Magyarország egész területén 
megfizethető áron minden fogyasztó részére rendelkezésre álló szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve 
hangszolgáltatás – ideértve e  szolgáltatások alapját képező csatlakozást is – nyújtása, a  fogyasztó erre irányuló 
észszerű igénye alapján.
(2) A megfelelő szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás sávszélességének elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy 
a fogyasztó elérje vagy igénybe vegye az alábbi szolgáltatásokat:
a) elektronikus levelezés;
b) bármilyen keresést lehetővé tévő keresőmotorok;
c) képzési és oktatási célú internetes eszközök, szakmai célú hálózatépítés, álláskeresés és az álláskeresést elősegítő 
eszközök;
d) internetes újságok és hírportálok;
e) áruk és szolgáltatások internetes megrendelése, vásárlása, internetes banki szolgáltatások;
f ) elektronikus ügyintézés és elektronikus kormányzati szolgáltatások;
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g) a közösségi média, azonnali üzenetküldés és a szokványos minőségű hívások és videóhívások.
(3) Ha a fogyasztók társadalmi és gazdasági életben való teljes körű részvételének biztosításához szükséges, az Elnök 
rendeletében előírhatja, hogy a szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatást, illetve a hangszolgáltatást nem helyhez 
kötött hozzáférésen keresztül nyújtó szolgáltató is köteles a  szolgáltatási területén megfizethető szolgáltatás 
nyújtására bármely fogyasztó részére, erre irányuló észszerű igény alapján.
(4) Az  Elnök rendszeresen ellenőrzi az  (1)  bekezdésben foglalt követelmények érvényesülését, ennek keretében 
vizsgálja az  egyetemes szolgáltatás ellátásának helyzetét, díjának alakulását és szintjét, különösen a  fogyasztói 
árakhoz és a  fogyasztói jövedelmekhez viszonyítva. Amennyiben az  Elnök az  ellenőrzés eredménye alapján 
azt állapítja meg, hogy az  egyetemes szolgáltatás nem megfizethető, és nem áll rendelkezésre a  megfizethető 
szolgáltatást biztosító állami támogatás, az  Elnök a  megfizethető egyetemes szolgáltatás biztosítása érdekében 
kötelezheti az  (1)  bekezdésben foglalt egyetemes szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat a  jogszabályban 
meghatározott alacsony jövedelmű, illetve különleges szociális helyzetű fogyasztók számára történő kedvezményes 
díjszabási lehetőségek vagy díjcsomagok nyújtására. Ha a kedvezményes díjszabási lehetőségek vagy díjcsomagok 
nyújtása az  egyetemes szolgáltatók számára túlzott adminisztratív vagy pénzügyi terhet jelentene, az  Elnök 
a  jogszabályban meghatározott alacsony jövedelmű, illetve különleges szociális helyzetű fogyasztók számára 
történő kedvezményes díjszabási lehetőségek vagy díjcsomagok nyújtására vonatkozó kötelezettséget kivételes 
esetben kizárólag – az Elnök rendelete szerint – kijelölt szolgáltató vagy szolgáltatók számára írja elő.
(5) Ha az  Elnök a  rendkívül nagy kapacitású elektronikus hírközlő hálózatokkal kapcsolatban végzett földrajzi 
felmérése eredményei – ha rendelkezésre állnak – vagy egyéb, a Hatóság rendelkezésére álló információk alapján 
megállapítja, hogy az  ország teljes területén vagy egyes részein az  (1)  bekezdés szerinti egyetemes szolgáltatás 
egyáltalán nem áll rendelkezésre, nem elérhető a  fogyasztók számára és az  egyetemes szolgáltatás sem piaci 
alapon, sem állami eszközzel, beavatkozással azon a  területen nem biztosítható, az  egyetemes szolgáltatás 
megfelelősége érdekében határozatával egyetemes szolgáltatót vagy szolgáltatókat jelöl ki az Elnök rendeletében 
meghatározottak szerint. Ebben az esetben az egyetemes szolgáltatás – bármely fogyasztó észszerű kérelme alapján 
történő – biztosítására az Elnök határozatában foglalt területen és feltételek szerint a kijelölt egyetemes szolgáltató 
vagy szolgáltatók kötelesek.
(6) Az egyetemes szolgáltató az Elnök rendeletében meghatározott esetekben és módon gondoskodik arról, hogy 
a  fogyatékossággal élő fogyasztók részére a kapcsolódó végberendezések, továbbá az akadálymentes hozzáférést 
elősegítő berendezések és szolgáltatások elérhetők és megfizethetők legyenek.”

60. §  Az Eht. a következő alcímmel egészül ki:
„Különleges hírközlési szolgáltatások
126/A.  § (1) A  számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásra és a  gépek közötti szolgáltatások nyújtására 
használt átviteli szolgáltatásokra e fejezet rendelkezései az e szakaszban foglalt eltérésekkel alkalmazandók.
(2) A számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatás tekintetében nem kell alkalmazni a 127. § (4b) bekezdését, 
a 132. § (4)–(5) bekezdését és a 134. § (14), (14a), (15) és (15a) bekezdését.
(3) E  fejezet rendelkezéseit – a 86/A. § és a 149/A–149/D. § kivételével – nem kell alkalmazni azon számfüggetlen 
személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra, amelynek foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő és 
éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben nem 
nyújt egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatást. E mentességéről a szolgáltató köteles a szerződés megkötése előtt 
igazolható módon tájékoztatni a végfelhasználókat.
(4) A  gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatások tekintetében nem kell alkalmazni 
a 127. § (4b) bekezdését, a 129. § (1a) bekezdését és a 134. § (14) és (14a) bekezdését.
(5) A  gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatások tekintetében a  132. §  
(3)–(9)  bekezdésében és a  134.  § (15) és (15a)  bekezdésében biztosított jog kizárólag azon előfizetőt illeti meg, 
amely fogyasztónak vagy olyan üzleti előfizetőnek minősül, amely az  előfizetői szerződések részletes szabályairól 
szóló NMHH rendelet szerinti mikro- vagy kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet fogalmi körébe tartozik.”

61. § (1) Az Eht. 127. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az előfizetői szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, a  fogyasztó vagy más felhasználók (a továbbiakban együtt: 
felek) kizárólag előfizetői szerződést köthetnek, amely meg kell, hogy feleljen a  közérthetőség és ellentmondás-
mentesség követelményének. Az  előfizetői szolgáltatásokat nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató az  előfizetői 
szolgáltatásokra vonatkozóan általános szerződési feltételeket köteles készíteni, amelyek elektronikus hírközlési 
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szabályoknak való megfelelőségét a Hatóság rendszeresen vizsgálja. Az előfizetői szerződés az általános szerződési 
feltételekből, valamint az egyedi előfizetői szerződésből áll.
(1a) Az előfizetői szerződés megkötésekor az előfizetői szerződés részévé válik az előfizetői szerződés megkötését 
megelőzően a  szolgáltató által az  előfizető rendelkezésére bocsátott tájékoztatás (a továbbiakban: előzetes 
tájékoztatás) és az előfizetői szerződés adatainak összefoglalója.”

 (2) Az Eht. 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  e  törvényben és az  e  törvény felhatalmazása alapján kibocsátott, az  előfizetői szerződések részletes 
szabályairól szóló NMHH rendeletben nem szabályozott esetekre a  Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései 
irányadók.”

 (3) Az Eht. 127. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Üzleti előfizető esetében a szolgáltató e fejezet rendelkezéseitől az előfizetői szerződések részletes szabályairól 
szóló NMHH rendeletben foglaltak szerint térhet el.”

 (4) Az Eht. 127. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4b) A  nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére kötött határozott időtartamú 
előfizetői szerződés – a  (4c) és (4f )  bekezdés kivételével – legfeljebb 12 hónapra köthető meg azzal, hogy 
a szerződés megkötését megelőzően fel kell ajánlani a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének 
lehetőségét, és be kell mutatni annak részletes feltételeit.”

 (5) Az Eht. 127. §-a a következő (4g) bekezdéssel egészül ki:
„(4g) A  (4b), (4c) és (4f )  bekezdésben rögzített maximális időtartam nem vonatkozik az  olyan részletfizetési 
szerződés időtartamára, amelyben az  előfizető vállalta, hogy kizárólag az  előfizetői hozzáférési pont létesítését 
részletekben fizeti. Az  előfizetői hozzáférési pont létesítésére vonatkozó részletfizetési szerződés nem terjedhet ki 
az elektronikus hírközlő végberendezésre, és nem akadályozhatja az előfizetőt az előfizetői szerződés időtartamához 
és megszűnéséhez kapcsolódó jogai gyakorlásában.”

62. §  Az Eht. 128. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az  előfizetőnek kínált szolgáltatáscsomag vagy szolgáltatásokból és végberendezésből álló csomag 
tartalmaz legalább egy internet-hozzáférési szolgáltatást vagy egy nyilvánosan elérhető, számfüggő 
személyközi hírközlési szolgáltatást, a  csomag minden elemére alkalmazni kell a  127.  § (4g)  bekezdését, a  132.  §  
(3)–(6) bekezdését, a 134. § (14) bekezdését, a 144. § (10) bekezdését és a 150. § (2) és (3) bekezdését.”

63. §  Az Eht. „Előfizetői szerződés” alcíme a következő 128/A. §-sal egészül ki:
„128/A.  § (1) Az  elektronikus hírközlési szolgáltató és az  elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője nem 
akadályozhatja meg és egyoldalúan nem korlátozhatja, hogy az előfizető vagy a végfelhasználó választása szerinti, 
harmadik személy által üzemeltetett rádiós helyi hálózathoz csatlakozzon.
(2) Az  előfizető és a  végfelhasználó jogosult – a  nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a  frekvenciasávok 
felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet szerint – a rádiós helyi hálózatához és azon keresztül az elektronikus 
hírközlési szolgáltató, illetve az  elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője által üzemeltetett hálózathoz 
viszonossági alapon, vagy szélesebb körben hozzáférést nyújtani más végfelhasználó számára. Ezt a  jogosultságot 
az  elektronikus hírközlési szolgáltató és az  elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője egyoldalúan nem 
korlátozhatja.”

64. §  Az Eht. 129. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  előfizetői szerződés megkötését megelőzően a  nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató köteles térítésmentesen az előfizető rendelkezésére bocsátani
a) az  előzetes tájékoztatást az  Elnök rendeletében meghatározott tartalommal tartós adathordozón, vagy ha 
azon nem lehetséges, könnyen letölthető dokumentum útján, a  fogyatékossággal élők számára – kérésre – 
akadálymentes formátumban is, továbbá
b) az előfizetői szerződés adatainak összefoglalóját tömör és könnyen olvasható formában, az Elnök rendeletében 
meghatározott dokumentumminta szerint.
(1b) Ha az  előfizetői szerződés adatainak összefoglalóját technikai okok miatt nem lehetséges a  szerződés 
megkötése előtt az előfizető rendelkezésére bocsátani, az előfizetői szerződés akkor lép hatályba, ha a szolgáltató 
által indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre bocsátott összefoglaló kézhezvételét követően az  előfizető 
a szerződéskötésre vonatkozó szándékát megerősíti.
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(1c) Az  előzetes tájékoztatás és az  előfizetői szerződés adatainak összefoglalója az  előfizető rendelkezésére 
bocsátott tartalommal válik az  előfizetői szerződés részévé, kivéve, ha a  felek a  szerződés megkötésekor egyező 
akarattal eltérnek azok tartalmától.”

65. §  Az Eht. 132. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„132. § (1) Az egyedi előfizetői szerződés módosítására az előfizetői szerződés megkötésének szabályai vonatkoznak.
(2) Az  általános szerződési feltételek lehetővé tehetik az  előfizetői szerződésnek az  egyedi előfizetői szerződésre 
kiterjedő szolgáltató általi egyoldalú módosítását.
(3) A  szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás esetén köteles a  módosításról a  hatálybalépését megelőzően 
legalább 30 nappal az  adott módosítással érintett előfizetőket tartós adathordozón, az  Elnök rendeletében 
meghatározott tartalommal értesíteni, az  előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a  felmondás 
jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.
(4) A  szolgáltató nem köteles a  (3)  bekezdésben foglalt értesítési határidőt az  általános szerződési feltételek azon 
módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik 
szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti.
(5) A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításáról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül az előfizető azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények 
nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést.
(6) Nem jogosult az előfizető az (5) bekezdés szerint felmondani az előfizetői szerződést, ha a módosítás
a) következtében az  előfizetői szerződés, illetve a  szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az  előfizető 
számára kizárólag előnyös módon változnak meg,
b) adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az előfizető számára hátrányos rendelkezést, vagy
c) kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.
(7) Nem tekinthető az előfizető számára előnyös módosításnak a díjak, a díjcsomagok, az adatforgalmi korlátozások, 
az adatátviteli sebességek, a lefedettség, a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételének 
módosítása – ide nem értve az  csatornasorrend megváltoztatását, valamint azt, ha a  módosítást megelőzően 
kínált csatornák a módosítást követően is elérhetőek az előfizető számára –, vagy a személyes adatok kezelésének 
az  előfizető számára nem egyértelműen előnyös megváltoztatása, még akkor sem, ha azok előnyös változásokkal 
járnak együtt.
(8) Nem tekinthető adminisztratív jellegű módosításnak valamely szerződési feltétel olyan változása, amely 
a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket érdemben módosítja.
(9) A (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak fennállását a szolgáltatónak kell bizonyítania.
(10) Az  előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. 
A  kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt 
az  előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Nem tekinthető az  előfizető tevőleges és kifejezett 
elfogadó magatartásának az előfizetői szerződés teljesítéséhez kapcsolódó alapvető előfizetői jog gyakorlása, vagy 
kötelezettség teljesítése, így különösen a  szolgáltatás további igénybevétele, illetve a  szolgáltatás ellenértékének 
megfizetése, ettől érvényesen eltérni nem lehet. Amennyiben az  előfizető a  kétoldalú szerződésmódosításra 
vonatkozó szolgáltatói ajánlatot kifejezett, tevőleges magatartással nem fogadja el, a  szerződés változatlan 
feltételekkel hatályban marad.
(11) A  szolgáltató szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatában közérthetően és áttekinthetően köteles rögzíteni, 
hogy az előfizetői szerződés módosítása esetén a szerződés mely feltételei milyen módon változnak meg, továbbá 
köteles tájékoztatni az előfizetőt a szerződésmódosítás menetéről.
(12) A szolgáltató az előfizető kérésére köteles a helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges előfizetői hozzáférési pontot a  földrajzi szolgáltatási területén belül áthelyezni, kivéve, ha ez  rajta 
kívül álló okból nem lehetséges. A  szolgáltató nem köteles az  áthelyezési igényt teljesíteni, ha az  előfizetőnek 
az áthelyezési igény benyújtásakor a 137. § (1) bekezdés c) pontja szerinti díjtartozása áll fenn.
(13) Ha a  határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt az  egyéni előfizető lakcímének vagy 
tartózkodási helyének változása miatt a  korábbi lakcíméről, vagy tartózkodási helyéről új lakcímére, vagy 
tartózkodási helyére kéri az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését, és a szolgáltató az áthelyezési igényt rajta kívül 
álló okból teljesíteni nem tudja, az  előfizető a  szolgáltató erről szóló értesítését követő 15 napon belül azonnali 
hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a  határozott időtartamú szerződést. A  szolgáltató 
az értesítésben köteles igazolható módon tájékoztatni az előfizetőt az őt megillető felmondási jogról.”
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66. § (1) Az Eht. 134. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  szolgáltató az  előfizetői szerződés felmondását az  előfizetővel tartós adathordozó útján köteles közölni 
azzal, hogy a  tartós adathordozó elérhetővé tételéről az  előfizetőt igazolható módon külön értesíti, kivéve, ha 
az alkalmazott tartós adathordozó jellege ez nem indokolja.
(4) Ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, és az előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést 
megszünteti és a  szolgáltató erről tudomást szerez, az  előfizetői szerződés nem szűnik meg. Erről a  szolgáltató 
köteles az előfizetőt haladéktalanul értesíteni.”

 (2) Az Eht. 134. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A  szolgáltató az  előfizetői szerződést 15 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az  előfizető 
az  esedékes díjat a  fizetési határidő elmulasztását követően elküldött, jogkövetkezményekre figyelmeztető első 
értesítést legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Nem jogosult 
a  szolgáltató felmondani a  szerződést, ha az  előfizető a  díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a  vita rendezése 
érdekében a  jogvita elbírálására jogosult szervhez kérelmet terjesztett elő, amelyről másolatban tájékoztatta 
a  szolgáltatót, feltéve, hogy az  előfizető a  nem vitatott és a  szolgáltatás igénybevételéért esedékes díjakat 
folyamatosan megfizeti. A szolgáltató köteles az előfizető kérésére a nem vitatott díjak befizetésének lehetőségét 
biztosítani.
(8) Megszűnik az  előfizetővel kötött előfizetői szerződése az  előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatónak a  más 
szolgáltatóval kötött – olyan, az  adott előfizetői hozzáférésen az  előfizető számára előfizetői szolgáltatás nyújtása 
céljából igénybe vett nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó – szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg, 
amelyről a szolgáltató az előfizetőt értesíteni köteles a megszűnés előtt 15 nappal.
(9) Ha a  szolgáltató az  előfizetői szolgáltatást más szolgáltatóval a  (8)  bekezdés szerinti nagykereskedelmi 
hozzáférésre vonatkozó szerződés alapján nyújtja, köteles az  előfizetőt a  nagykereskedelmi hozzáférésre irányuló 
szerződés felmondásáról haladéktalanul értesíteni.”

 (3) Az Eht. 134. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú 
előfizetői szerződés lép, amely határozatlan idejű szerződésben meghatározott, az  előfizetői szolgáltatásra 
vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az  előfizetőre nézve hátrányosabbak a  korábbi határozott idejű 
szerződésben szereplő szerződési feltételeknél. A  határozott idő elteltét megelőző 90 napban a  szolgáltató 
három alkalommal az  Elnök rendeletében meghatározott tartalommal köteles az  előfizetőt egyértelműen 
tartós adathordozó útján tájékoztatni a  határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásáról. 
A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szerződés megszüntetésének lehetséges módjaira, a szolgáltatás tekintetében 
legkedvezőbb díjszabásra.”

 (4) Az Eht. 134. § (14a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14a) A  (14)  bekezdéstől eltérően nem lép határozatlan időtartamú előfizetői szerződés a  határozott időtartamú 
szerződés helyébe
a) ha az  előfizető egyoldalúan – vagy az  előfizető és a  szolgáltató közös akarattal – a  határozott idő lejártát 
megelőzően nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti,
b) a 127. § (4f ) bekezdése szerinti kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-szolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői szerződés esetén, vagy
c) ha a felek közös akarattal kizárták annak lehetőségét, hogy a határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe 
a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lépjen.”

 (5) Az Eht. 134. §-a a következő (14b) bekezdéssel egészül ki:
„(14b) A  felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról az előfizető kifejezett nyilatkozata 
esetén a  határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. Nem hosszabbítható meg 
a  szolgáltatáscsomagra vagy szolgáltatásokból és végberendezésekből álló csomagra vonatkozó határozott 
idejű előfizetői szerződés időtartama, ha a  szerződés módosítására azért kerül sor, mert az  előfizető ugyanazon 
internet-hozzáférési szolgáltatást vagy nyilvánosan elérhető számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatótól újabb elektronikus hírközlési szolgáltatást rendel meg, vagy további elektronikus hírközlő 
végberendezést igényel, kivéve, ha az  előfizető a  szerződés módosításakor a  meghosszabbításhoz kifejezetten 
hozzájárul.”

 (6) Az Eht. 134. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (15a) és (15b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(15) Amennyiben az  előfizető a  határozott időtartamú előfizetői szerződést az  ebből eredő kedvezmények 
figyelembevételével kötötte meg, és a  szerződést jogosult a  határozott időtartam lejárta előtt felmondani, 
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a  szolgáltató kizárólag a  készülékvásárlásból eredő kedvezményeket követelheti, ha az  előfizető a  készüléket 
a felmondást követően is meg kívánja tartani, a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet.
(15a) Amennyiben az  előfizető a  határozott időtartamú előfizetői szerződést az  ebből eredő kedvezmények 
figyelembevételével kötötte meg, és a  szerződést a  határozott időtartam lejárta előtt – a  (15)  bekezdésben 
foglalt eset kivételével – felmondja, vagy a  szolgáltató (6), (7), illetve (13)  bekezdés szerinti felmondására 
szerződésszegésével okot szolgáltat, a  szolgáltató kizárólag az  előfizető által igénybe vett kedvezményeket 
követelheti – ideértve a  készülékvásárlásból eredő kedvezményeket is –, a  felmondáshoz egyéb hátrányos 
jogkövetkezményt nem fűzhet. Ebben az  esetben a  szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet. 
A jogkövetkezmény alkalmazására vonatkozó további feltételeket az Elnök rendeletben állapítja meg.
(15b) Ha az  előfizető határozott időtartamú előfizetői szerződéssel szolgáltatáscsomagot vesz igénybe, és 
a  szolgáltató szerződésszegése vagy egyoldalú szerződésmódosítása miatt a  határozott időtartam lejárta előtt 
jogosulttá válik az  előfizetői szerződést a  szolgáltatáscsomag részét képező bármely elektronikus hírközlési 
szolgáltatás tekintetében felmondani, a  szolgáltatáscsomag valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatása 
tekintetében jogosulttá válik a  szerződés felmondására. A  határozott idejű szerződés felmondásának részletes 
szabályait a szolgáltató az általános szerződési feltételekben határozza meg.”

 (7) Az Eht. 134. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak az  előfizetői szerződés megszűnése esetén 
–  az  előfizető kérésére – díjmentesen lehetővé kell tennie a  szolgáltató által biztosított, az  internet-hozzáférési 
szolgáltatáshoz kapcsolódó e-mail-címre érkező üzenetekhez való hozzáférést vagy ezen üzenetek előfizető által 
megadott e-mail-címre történő továbbítását a  felmondástól számított 6 hónapos időtartamra. Az előfizető kérése 
esetén a szolgáltató a hozzáférést, illetve a továbbítást ezt meghaladó időtartamra is biztosíthatja, ennek feltételeit 
az általános szerződési feltételekben határozza meg.”

67. §  Az Eht. 137. § (1a)–(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti esetekben a  szolgáltató a  korlátozás legkorábbi időpontját legalább 
3  nappal megelőzően értesíti az  előfizetőt azzal a  tájékoztatással, hogy a  korlátozásra mely időpontot követően 
kerülhet sor. Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti esetben a  korlátozásra az  előfizető egyidejű értesítésével kerülhet 
sor. A szolgáltató köteles felhívni az előfizető figyelmét arra, hogy a korlátozás az előfizető által igénybe vett más, 
az  internet-hozzáférési szolgáltatásra épülő elektronikus hírközlési szolgáltatás elérhetőségét és minőségét is 
érintheti.
(2) A szolgáltató az előfizetői szolgáltatás korlátozása esetén is köteles biztosítani
a) az előfizető hívhatóságát,
b) a segélykérő hívások továbbítását,
c) a szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségét,
d) a hibabejelentőjének elérhetőségét,
e) olyan sebességi és minőségi jellemzőkkel rendelkező internet-hozzáférési szolgáltatást, amely lehetővé teszi 
legalább az  elektronikus levelezést és az  elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételét (minimális 
szolgáltatási szintű internet-hozzáférési szolgáltatás).
(2a) Ha az előfizető több előfizetői szolgáltatást egy egyedi előfizetői szerződés keretében vesz igénybe, a korlátozás 
az  (1)  bekezdés c)  pontjában szabályozott díjtartozás, valamint a  csalás esetét kivéve – műszakilag kivitelezhető 
mértékben – csak az előfizetői szerződésszegéssel érintett szolgáltatásra terjedhet ki.”

68. §  Az Eht. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„139.  § Az internet-hozzáférési szolgáltatásokat és a  nyilvánosan elérhető személyközi hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó szolgáltató köteles a  szolgáltatás minőségére vonatkozó információkat rendszeresen közzétenni az  Elnök 
rendeletében meghatározott esetben, tartalommal, formában és módon, hogy az  előfizetők – beleértve 
a  fogyatékossággal élő személyeket is – átfogó, összehasonlítható, megbízható, felhasználóbarát, naprakész 
információhoz juthassanak.”

69. § (1) Az Eht. 142. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szolgáltató az  internet-hozzáférési szolgáltatás, valamint a  számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás 
előfizetője kérésére a  kiállított számlához köteles az  (1)  bekezdésben meghatározottaknál részletesebb 
számlamellékletet csatolni (e § alkalmazásában a  továbbiakban: hívásrészletező), amely magában foglalja a  díj 
kiszámításához szükséges számlázási adatokat tartalmazó és – ha a  szolgáltatás jellege ezt lehetővé teszi – 
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a forgalmazási adatokat tartalmazó kimutatást, amely elektronikus számla esetén díjmentes. Ilyen számlamellékletet 
a  szolgáltató az  előre fizetett díjú előfizetői szolgáltatást igénybe vevő előfizető részére is köteles kiállítani, 
amennyiben az előfizető azt utólagosan kéri.”

 (2) Az Eht. 142. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hívásrészletezőben vagy a (2) bekezdés szerinti kimutatásban fel kell tüntetni az emelt díjas telefonszámok 
számhasználójának, valamint az  általa nyújtott szolgáltatásnak a  megnevezését, a  kiszámlázott szolgáltatások 
időtartamát vagy adatforgalmát, kivéve, ha az előfizető ezen információk feltüntetését nem kérte.”

70. §  Az Eht. 144. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„144. § (1) Ha jogszabály vagy a Hatóság valamely tájékoztatásnak, általános szerződési feltételnek (e bekezdésben 
a  továbbiakban együtt: tájékoztatás) a  szolgáltató ügyfélszolgálatán történő közzétételét rendeli el, ennek 
a szolgáltató a következők teljesítésével tesz eleget:
a) a tájékoztatást az ügyfélszolgálati helyiségben, ennek hiányában internetes honlapján közzéteszi, és
b) az abban foglaltakról a hangszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat szóbeli tájékoztatást ad.
(2) Az  internet-hozzáférési, illetve a  nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató a Hatóság által meghatározott tartalommal, térítésmentesen közérdekű tájékoztatást köteles eljuttatni 
az előfizetői és a végfelhasználói számára. A közérdekű tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább az alábbiakra:
a) a  szerzői vagy adatvédelmi jogokkal, törvénybe ütköző használattal és az  ártalmas tartalom terjesztésével 
kapcsolatos jogsértésekre és azok jogkövetkezményeire vonatkozó információkra, és
b) az elektronikus hírközlési szolgáltatások használata során a személyes biztonságot, a magánéletet és a személyes 
adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelem céljából rendelkezésére álló eszközökre.
(3) Az  internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles a  kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen 
telepíthető és használható szoftverek vagy azokkal egyező célra szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és 
használatára vonatkozó közérdekű tájékoztatót összeállítani, a  tájékoztatót internetes honlapján közzétenni, 
a  közzétételről és annak elérhetőségéről negyedévente – figyelemmel a  (4)–(5)  bekezdésre és a  149/A.  §-ra is – 
az előfizetőt értesíteni.
(4) Ha elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály az  előfizető értesítésének módját nem határozza meg, 
a  szolgáltató értesítési kötelezettségének választása szerint – az  (5) és (6)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 
a következő módon tehet eleget:
a) tartós adathordozó útján, azzal, hogy a  tartós adathordozó elérhetővé tételéről az előfizetőt igazolható módon 
külön értesíteni kell, kivéve, ha az alkalmazott tartós adathordozó jellege azt nem indokolja;
b) az  előfizető közvetlen értesítésével, személyesen, postai úton, saját kézbesítés útján vagy az  elektronikus 
hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon;
c) egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással, vagy
d) az  értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban és honlappal rendelkező média 
szerkesztőség, internetes újság vagy hírportál útján legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel 
egyidejűleg a szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni.
(5) A  (4)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott értesítési módokat a  szolgáltató akkor alkalmazhatja, ha 
maradandó módon rögzíteni tudja, hogy
a) a szóbeli értesítést az előfizető tudomásul vette,
b) az  elektronikus dokumentumban vagy az  elektronikus levélben foglalt értesítést az  elektronikus értesítés 
elfogadásáról előzetesen nyilatkozó előfizetőnek igazolható módon megküldték, vagy
c) a  postai levélben foglalt vagy saját kézbesítés útján továbbított értesítést az  előfizetőnek igazolható módon 
megküldték.
(6) A  (4)  bekezdés d)  pontjában meghatározott értesítési módot a  szolgáltató kizárólag a  136.  § (1)  bekezdése 
szerinti értesítések esetén alkalmazhatja.
(7) Az előfizető jogai gyakorlására nyitva álló határidőket a legkésőbbi értesítéstől kell számítani.
(8) Az  internet-hozzáférési szolgáltatást vagy a  nyilvánosan elérhető személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató köteles az  ajánlatok átláthatósága, összehasonlíthatósága érdekében az  általa nyújtott szolgáltatások 
jellemzőiről az Elnök által rendeletben meghatározott információkat, az ott meghatározott esetben, meghatározott 
gyakorisággal frissítve, világos, géppel olvasható, összehasonlításra alkalmas módon közzétenni, a fogyatékossággal 
élő végfelhasználók számára akadálymentes formátumban is.
(9) A  végfelhasználó jogosult térítésmentesen hozzáférni legalább egy olyan független összehasonlító eszközhöz, 
amely segítségével összevetheti és értékelheti az  internet-hozzáférési és a  nyilvánosan elérhető, számfüggő 
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személyközi hírközlési szolgáltatásokat, továbbá a  számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat. 
A  szolgáltatóktól független vállalkozás által működtetett összehasonlító eszközt a  Hatóság kérelemre megfelelést 
igazoló tanúsítvánnyal látja el.
(10) A  (9)  bekezdés szerinti összehasonlító eszköz működtetése érdekében a  független vállalkozás jogosult 
a szolgáltató által a (8) bekezdés szerint közzétett információkat díjmentesen felhasználni.
(11) A  szolgáltató az  elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban foglalt, előfizetői szerződéssel kapcsolatos 
értesítési, tájékoztatási kötelezettségének egyértelműen és pontosan köteles eleget tenni.
(12) A  Hatóság határozata alapján a  szolgáltató köteles a  Hatóságnak a  (8)  bekezdés és a  139.  § szerinti 
információkról adatokat szolgáltatni az információk Hatóság általi közzétételének céljából.”

71. §  Az Eht. 145. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„145.  § (1) A  nyilvánosan elérhető számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles 
ingyenesen – nyilvános telefonállomás esetén fizetőeszköz használata nélkül – biztosítani minden végfelhasználója 
számára a  jogszabályban meghatározott hívószámokon keresztül, ideértve a  „112” egységes európai 
segélyhívószámot is, a segélyhívó szolgálatok, valamint segélyszolgálati állomások elérését.
(2) A segélyhívások megválaszolása céljából a nyilvánosan elérhető számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató a  hívó fél azonosítása kijelzésének letiltása, továbbá a  helymeghatározási adatok kezelésére 
vonatkozó hozzájárulás hiánya vagy visszavonása esetén is köteles díjmentesen a  segélyhívó szolgálatok és 
a  segélyszolgálati állomások rendelkezésére bocsátani – jogszabályban meghatározott módon – a  hívó fél 
azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó adatokat.”

72. §  Az Eht. „Az előfizetők érdekét szolgáló eszközök és szolgáltatások biztosítása” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Az előfizetők érdekét szolgáló további eszközök és szolgáltatások biztosítása
149.  § (1) Az  egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előírások sérelme nélkül a  nyilvánosan 
elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles lehetővé tenni a végfelhasználó 
számára a hálózat egészében, ha ez műszakilag lehetséges
a) előfizetői hozzáférési ponttól – előfizetői hozzáférési pontig történő jelzésátvitel esetében hangfrekvenciás 
(DTMF) jelzőhang használatát,
b) a hívószám azonosítását biztosító szolgáltatást díjmentesen,
c) a  díjmentes szelektív hívásletiltást kimenő hívásokra, kimenő és bejövő emelt díjas „SMS” és „MMS” 
szolgáltatásokra és más hasonló alkalmazásokra, valamint az  egyes emelt díjas szolgáltatások előzetes tiltásának 
beállítását és a  tiltás előfizetők kérésére történő díjmentes feloldását az  Elnök által rendeletben meghatározottak 
szerint.
(2) Az  internet-hozzáférési szolgáltatást vagy nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltató köteles a  fogyasztók számára előrefizetéses rendszert, a  csatlakozási, illetve bekapcsolási 
díjak részletekben történő megfizetését, az  Elnök rendeletében meghatározott esetekben és módon pedig 
a végfelhasználók részére alternatív, kedvezményes díjjakkal kapcsolatos tanácsadást biztosítani, ha ilyen díjakat is 
alkalmaz, továbbá köteles legalább évente tájékoztatni a végfelhasználókat a legkedvezőbb díjszabásról.
(3) Az  elektronikus hírközlési szolgáltató a  számlák meg nem fizetése esetén arányos, az  egyenlő elbánás 
követelményének megfelelő, előzetesen közzétett intézkedéseket tehet. Ezeknek az  intézkedéseknek biztosítaniuk 
kell, hogy az előfizető előzetesen értesítést kapjon a szolgáltatás nemfizetéséből eredő jogkövetkezményekről.
(4) Az  internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató vagy a  nyilvánosan elérhető, személyközi hírközlési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles lehetővé tenni az előfizető számára, hogy letiltsa a harmadik fél közvetített 
szolgáltatásainak elektronikus hírközlési szolgáltatáson keresztül történő igénybevételét és a jövőre nézve azt, hogy 
a közvetített szolgáltatások a szolgáltató által kiállított számlán elszámolásra kerüljenek.”

73. §  Az Eht. „A kiskorúak védelme” alcíme a következő 149/B–149/D. §-sal egészül ki:
„149/B. § (1) A Hatóság a biztonságos internethasználat, mint közérdeken alapuló cél megvalósulásának elősegítése, 
így különösen a  kiskorúak védelme, a  tájékozottság növelése, az  erőszakos, uszító vagy más módon visszaélést 
megvalósító internetes tartalmak visszaszorítása érdekében, nem hatósági hatáskörben, közérdekű feladatellátása 
keretében internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálatot (a továbbiakban: internet hotline) tart fenn.
(2) Az internet hotline működésére vonatkozó – e §-ban nem szabályozott – rendelkezéseket a Hatóság Szervezeti 
és Működési Szabályzata tartalmazza (a továbbiakban: internet hotline szabályzat).
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(3) A Hatóság csak olyan internetes visszaélést vonhat az internet hotline szabályzat hatálya alá és olyan internetes 
visszaélést jogosult vizsgálni, amely nem tartozik más hatóság, bíróság vagy más állami szerv kizárólagos 
hatáskörébe.
(4) Az internet hotline keretében a Hatóság:
a) a  biztonságos internethasználat előmozdítása céljából internetes tájékoztató, segítségnyújtó és bejelentő 
felületet (a továbbiakban: bejelentő felület) üzemeltet és az  internet hotline szabályzatban meghatározott egyes 
internetes visszaélések visszaszorítása érdekében a bejelentő felületre érkező bejelentéseket megvizsgálja;
b) figyelemmel kíséri és elemzi – szükséges esetben a  gyermekvédelem és a  bűnmegelőzés területén hatáskörrel 
rendelkező szervezetek bevonásával – a  kiskorúak biztonságos internethasználatát veszélyeztető internetes 
jelenségeket, ezekkel kapcsolatban tájékoztató tevékenységet végez;
c) együttműködik az internetes visszaélések ellen fellépő hazai és nemzetközi szervezetekkel.
(5) Az  internet hotline szabályzatban meghatározott internetes visszaélés észlelése esetén a  bejelentő felületen 
bárki bejelentéssel élhet.
(6) Az  (5) bekezdés szerinti bejelentés alapján a Hatóság jogi segítségnyújtásként, a közérdek védelme érdekében 
jár el, ha a körülmények alapján felmerül az internet hotline szabályzat szerinti internetes visszaélés valószínűsége. 
A  bejelentés alapján indított vizsgálat nem hatósági eljárás, a  Hatóság az  eljárása során hatósági hatáskört nem 
gyakorolhat, hatósági eszközöket nem alkalmazhat. A bejelentés nem hatósági ügy.
(7) A  Hatóság az  (5)  bekezdés szerinti bejelentést megvizsgálja, és ha az  nyilvánvalóan alaptalan, vagy 
a bejelentésben foglalt ügy nem tartozik az  internet hotline szabályzat hatálya alá, a bejelentést további vizsgálat 
nélkül lezárja és erről a  bejelentőt értesíti. A  Hatóság az  értesítésben tájékoztatja a  bejelentőt jogszabályban 
meghatározott jogairól és kötelezettségeiről, valamint a számára nyitva álló eljárásokról és jogorvoslatokról.
(8) Ha az  (5)  bekezdés szerinti bejelentés vizsgálata során a  Hatóság megállapítja az  internetes visszaélés 
valószínűségét, a  Hatóság a  rendelkezésére álló információk átadásával megkeresi az  érintett internetes tartalom 
tartalom-, illetve tárhelyszolgáltatóját az  internetes tartalom kivizsgálása érdekében, valamint, hogy a  vizsgálata 
eredménye függvényében tegye meg a  szükséges intézkedéseket. A  megtett intézkedésekről a  megkeresett 
szolgáltató köteles tájékoztatni a Hatóságot.
(9) Ha az  (5)  bekezdés szerinti bejelentés alapján felmerül valamely nem magánindítványra üldözendő 
bűncselekmény lehetősége, a  Hatóság az  észlelést követő egy munkanapon belül továbbítja a  bejelentést 
a  nyomozó hatóságnak. Ha a  nyomozó hatóság nem állapítja meg bűncselekmény gyanúját, a  Hatóság 
a  rendelkezésére álló információk átadásával megkeresi az  érintett internetes tartalom tartalom-, illetve 
tárhelyszolgáltatóját az  internetes tartalom kivizsgálása érdekében, valamint, hogy a  vizsgálata eredménye 
függvényében tegye meg a szükséges intézkedéseket. A megtett intézkedésekről a megkeresett szolgáltató köteles 
tájékoztatni a Hatóságot.
(10) Ha az (5) bekezdés szerinti bejelentés alapján olyan internetes visszaélés valószínűségét azonosítja a Hatóság, 
amely a Hatóság tagságával működő internetes hotline-szolgáltatók nemzetközi szövetsége alapokmánya szerinti, 
a  gyermekek internetes szexuális kizsákmányolásának, illetve a  gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló 
anyagok terjesztésének gyanúját veti fel, a  Hatóság a  rendelkezésére álló információkat – a  (7)–(9)  bekezdésben 
foglaltak mellett – a tagságával működő nemzetközi szövetség által kezelt bejelentő felületre is továbbítja.
149/C. § (1) A Hatóság és a Hatósággal a 149/D. § szerint együttműködési megállapodást kötő egyesület a 149/B. § 
szerinti feladataik ellátása érdekében az  ahhoz szükséges mértékben jogosultak kezelni és továbbítani a  149/B.  § 
(5) bekezdése szerinti bejelentés alapján tudomására jutott alábbi személyes adatokat:
a) a bejelentőre vonatkozó személyes adatok, ha a bejelentő azokat közölte,
b) a  bejelentett URL-k, IP-címek, a  bejelentésben szereplő nevek, internetes nevek, egyéb azonosító adatok, 
képmások, hangfelvételek, képernyőfotók, weboldalcímek, webhelynevek, a  bejelentett tartalmak elérésére 
szolgáló felhasználónevek és jelszavak, ha azok valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyhez 
kapcsolhatók.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatokat és információkat a  Hatósággal közszolgálati jogviszonyban, valamint 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és a  Hatósággal a  149/D.  § szerint együttműködési 
megállapodást kötő egyesülettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek az  internet hotline 
működtetéséhez szükséges mértékben ismerhetik meg. Megismerhetik továbbá ezen adatokat és információkat 
azon szervezetek alkalmazottai és tisztségviselői – a rájuk vonatkozó szabályok szerint –, amelyek részére a Hatóság 
és a Hatósággal a 149/D. § szerint együttműködési megállapodást kötő egyesület ezeket – az e törvényben foglalt 
célból, ha az  adattovábbítás e  cél eléréshez, különösen, ha a  gyermekvédelem és a  bűnmegelőzés területén 
hatáskörrel rendelkező hazai vagy nemzetközi szervezetekkel való együttműködéshez szükséges – továbbítja.
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(3) Az  (1)  bekezdés szerinti adatokat – ha jogszabály más megőrzési határidőt nem határoz meg – a  Hatóság és 
a Hatósággal a 149/D. § szerint együttműködési megállapodást kötő egyesület az ügyintézés lezárását követő két év 
elteltével törli a nyilvántartásából.
(4) A bejelentő kérheti személyes adatainak, valamint a 149/B. § (5) bekezdés szerinti bejelentés zárt kezelését.
(5) Ha a  Hatóság úgy ítéli meg, hogy a  bejelentés tartalma közérdeket vagy méltányolható magánérdeket sért, 
a bejelentést zártan kezeli.
149/D.  § A Hatóság együttműködési megállapodást köthet olyan, az  alapszabálya szerint gyermekvédelemmel 
foglalkozó egyesülettel, amely megfelel az  internet hotline szabályzatban meghatározott feltételeknek és 
vállalja a  149/B.  § szerinti egyes feladatoknak az  internet hotline szabályzat szerinti ellátását. Az  együttműködési 
megállapodást a Hatóság az internetes honlapján közzéteszi.”

74. §  Az Eht. „Számhordozhatóság biztosítása” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Szolgáltatóváltás és számhordozhatóság
150.  § (1) A  számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató kérelemre köteles lehetővé tenni 
előfizetője számára, hogy megtarthassa a nemzeti számozási tervben szereplő
a) földrajzi számát a felhasználás földrajzi helyének megváltoztatása nélküli szolgáltatóváltás esetén,
b) nemföldrajzi számát szolgáltatóváltás esetén
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: hordozott szám].
(2) A  számhordozás a  számra vonatkozó előfizetői szerződés előfizető általi felmondása esetében az  előfizetői 
szerződés megszűnését követő 31 napon belül is kérelmezhető, kivéve, ha e jogáról a végfelhasználó lemond.
(3) A  szolgáltatóváltást és a  számhordozást – ha ez  műszakilag megvalósítható – a  szolgáltatók kötelesek távoli 
konfigurációban elvégezni, kivéve, ha az előfizető másként kéri.
(4) Az  érintett internet-hozzáférési szolgáltatók – ha ez  műszakilag megvalósítható – kötelesek biztosítani 
az  előfizető számára az  internet-hozzáférési szolgáltatás folytonosságát internet-hozzáférési szolgáltatóváltás 
esetén.
(5) A  szolgáltató, amelynek előfizetője számhordozással a  hívószámát vagy szolgáltatóváltással az  internet-
hozzáférési szolgáltatását egy másik szolgáltatóhoz viszi át (a továbbiakban: átadó szolgáltató), azzal a szolgáltatóval, 
amelynek bármely jövőbeni előfizetője számát vagy internet-hozzáférési szolgáltatását egy másik szolgáltatótól 
hozza át (a  továbbiakban: átvevő szolgáltató), köteles hálózati szerződés keretében a  számhordozhatóság vagy 
szolgáltatóváltás feltételeiről megállapodni, amennyiben az  átvevő szolgáltató az  átadó szolgáltatónak az  ezen 
szerződésekre irányadó elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak megfelelő ajánlatot tesz.
(6) A hordozott számokra irányuló hívás díját a ténylegesen felépülő hívás, illetve szolgáltatás díjának megfelelően 
kell megállapítani. A  hívó fél számára biztosítani kell annak a  lehetőségét, hogy a  hívás megkezdése előtt 
tájékozódni tudjon arról, hogy a hívott szám melyik szolgáltató előfizetőjét azonosítja.
(7) A  hívás- és jelzésirányítás költségeit, valamint a  hívás- és jelzéstovábbítás járulékos többletköltségeit a  hívás-, 
illetve jelzésirányításáért felelős, jogszabályban meghatározott szolgáltató viseli.
(8) A  szolgáltató által a  hordozott számok tekintetében fizetendő azonosító használati díj megegyezik a  nem 
hordozott számok használati díjával.
(9) A számhordozás igénybevételéért az átadó szolgáltató hordozásonként egyszeri díjat határozhat meg, amelyet 
az átvevő szolgáltató fizet meg az átadó szolgáltató részére. A fizetendő díj nem haladhatja meg a számhordozás 
teljesítésével összefüggésben felmerült indokolt költségeket. A  számhordozás igénybevétele a  végfelhasználó 
részére díjmentes.
(10) Az  átvevő szolgáltató köteles az  előfizető hozzájárulásának megfelelően a  hordozott számnak az  előfizetői 
nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való közzétételéről gondoskodni.”

75. § (1) Az Eht. 153. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter és a  Hatóság az  Európai Bizottságtól érkezett, e  törvény hatálya alá tartozó adatszolgáltatási 
célú megkereséseknek köteles eleget tenni, amennyiben az  adatszolgáltatás a  Bizottság uniós jog szerinti 
feladatai elvégzéséhez szükséges. Az  adatszolgáltatásról a  miniszter vagy a  Hatóság tájékoztatja az  érintettet, ha 
az a miniszter vagy a Hatóság részére korábban szolgáltatott adatokkal kapcsolatos.”

 (2) Az Eht. 153. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Hatóság köteles a  más tagállam szabályozó hatóságától érkezett, e  törvény hatálya alá tartozó 
adatszolgáltatási célú megkereséseinek eleget tenni, ha az  adatszolgáltatás a  tagállami szabályozó hatóság uniós 
jog szerinti feladatai elvégzéséhez szükséges.”
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 (3) Az Eht. 153. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  (1) és (1a)  bekezdésben meghatározott megkeresésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettség 
valamely szolgáltató üzleti titokká minősített adatait érinti, akkor a titok védelméről az adat felhasználása során is 
gondoskodni szükséges. Az üzleti titok védelme nem akadályozhatja az adatszolgáltatás céljának megvalósítását.”

 (4) Az Eht. 153. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás esetén az  adatszolgáltatás teljesítése előtt 3 nappal az  érintett 
adatszolgáltatót tájékoztatni kell.”

76. § (1) Az Eht. „Személyes adatok védelme” alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„Személyes adatok, hálózatok és szolgáltatások biztonságának védelme”

 (2) Az Eht. 154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„154.  § (1) A  szolgáltató a  szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott személyes 
adatot az  Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, valamint az  információs önrendelkezési jogról és 
az  információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, az  e  törvényben foglalt kiegészítésekkel 
kezeli.
(2) Ha az  adott előfizető esetében értelmezhető, a  szolgáltató az  adatkérésre törvény alapján jogosult bíróság, 
ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv, közigazgatási szerv, valamint nemzetbiztonsági 
szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásához, a  kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében, 
valamint az előfizetői szolgáltatás nyújtása körében kezeli az előfizető azonosításához szükséges alábbi adatokat:
a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye;
b) az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma;
c) az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve;
d) az előfizető képviselőjének a)–c) pont szerinti adatai;
e) az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma;
f ) az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma;
g) az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma.
(3) A szolgáltató a (2) bekezdés szerinti adatokat az ott meghatározott célból az előfizetői szerződés megszűnésétől 
számított egy évig köteles megőrizni.”

77. § (1) Az Eht. 156. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szolgáltató – szükség szerint más szolgáltatókkal közösen – műszaki és szervezési intézkedésekkel köteles 
gondoskodni a  hálózat és a  szolgáltatás biztonságának, valamint az  elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása 
során kezelt előfizetői személyes adatok biztonságáról.”

 (2) Az Eht. 156. § (9)–(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A  műszaki és szervezési intézkedéseknek – figyelembe véve a  legjobb gyakorlatot, a  legújabb eredményeket 
és a  meghozandó intézkedések költségeit – a  szolgáltatónál, a  hálózat egységességével és a  szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatban jelentkező kockázatok mindenkori mértékének megfelelő biztonsági szintet kell 
nyújtaniuk a kockázatok felhasználókra, egyéb hálózatokra és szolgáltatásokra gyakorolt hatásának megelőzése és 
minimalizálása érdekében.
(10) A  szolgáltató tájékoztatja az  előfizetőt és indokolt esetben a  felhasználót a  hálózat egységességét és 
a  szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a  szolgáltató által megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére 
fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az előfizető, a felhasználó által tehető intézkedésekről.
(11) Ha a  hálózat egységességét és a  szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében 
korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a  szolgáltató legalább ügyfélszolgálatán és internetes 
honlapján haladéktalanul tájékoztatja a felhasználókat a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem 
érdekében a  felhasználó által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről. A  szolgáltató által nyújtott 
tájékoztatásért külön díj nem kérhető a  felhasználótól. A  szolgáltató által nyújtott tájékoztatás nem mentesíti 
a  szolgáltatót a  védelem érdekében teendő, a  hálózat egységességével és a  szolgáltatás megszokott biztonsági 
szintjének visszaállítása érdekében szükséges intézkedések megtétele alól.
(12) A  szolgáltató a  személyes adatok védelmével, a  szolgáltatás nyújtása során továbbított közlések 
bizalmasságával, valamint a  hálózat és a  szolgáltatás biztonságával kapcsolatos, e  törvényben meghatározott 
kötelezettségein túlmenően, a  biztonsági esemény kezelése érdekében vagy biztonsági esemény jelentős 
kockázatának fennállása esetén a  megelőzés érdekében szükséges műszaki és szervezési intézkedések 
szempontjait, a  megteendő intézkedések határidejét, a  személyes adatok kezelésének részletes szabályait, 
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a  szolgáltatás nyújtása során továbbított közlések és küldemények bizalmasságának védelmére vonatkozó 
különleges feltételeket, valamint az  azonosítókijelzés és hívásátirányítás feltételeit az  Elnök rendeletben 
állapítja meg.”

 (3) Az Eht. 156. §-a a következő (15a) bekezdéssel egészül ki:
„(15a) Az előfizető és a  felhasználó számára a  (14) bekezdés szerinti hozzájárulás megadása esetén biztosítani kell 
a lehetőséget, hogy a hálózathoz való minden egyes csatlakozás alkalmával, illetve minden egyes továbbítás esetén 
egyszerű módon és díjmentesen ideiglenesen letilthassa a (14) bekezdés szerinti adatok kezelését.”

78. § (1) Az Eht. 157. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  elektronikus hírközlési szolgáltató az  adatkérésre törvény alapján jogosult bíróság, ügyészség, nyomozó 
hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv, közigazgatási szerv, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben 
meghatározott feladatai ellátásához, a  kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében, valamint az  előfizetői 
szolgáltatás nyújtásával összefüggésben – amennyiben az  adott előfizető esetében értelmezhető – kezeli 
az  előfizető részére történő számlázás és a  kapcsolódó díjak beszedése, valamint az  előfizetői szerződések 
figyelemmel kísérése körében keletkezett alábbi adatokat:
a) a 154. § (2) bekezdés a)–e) pontjában foglalt adatok;
b) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója;
c) az előfizető hozzáférési pont címe és az állomás típusa;
d) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma;
e) a hívó és a hívott előfizetői számok;
f ) a  hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a  lefolytatott beszélgetés időtartama, illetve 
a  továbbított adat terjedelme, mobil rádiótelefon szolgáltatásnál a  szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint 
a  szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az  alkalmazott 
azonosítók;
g) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma;
h) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
i) a tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei;
j) telefon szolgáltatás esetén az  előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus 
hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok;
k) az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott – így különösen a tulajdonosa által letiltott – 
előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a  szolgáltató elektronikus hírközlő 
hálózatában keletkező adatok.”

 (2) Az Eht. 157. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  szolgáltató a  (2)  bekezdés szerinti adatokat az  előfizető részére történő számlázás és a  kapcsolódó díjak 
beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából a 143. § (2) bekezdése szerinti elévülési 
időn belül kezeli.”

 (3) Az Eht. 157. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szolgáltató a  (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a  (2) bekezdésben meghatározott szervek törvényben 
meghatározott feladataik ellátásához kapcsolódó adatigénylése teljesítése céljából, kizárólag a  159/A.  § 
(3) bekezdése szerinti megőrzési időtartam végéig kezeli.”

79. § (1) Az Eht. 158. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  elektronikus hírközlési szolgáltatók a  díjfizetési, valamint a  szerződésből eredő egyéb kötelezettségek 
kijátszásának megelőzése, illetve az  Elnök rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén 
a szerződéskötés megtagadásának céljából a 154. § (2) bekezdése és a 157. § szerint jogszerűen kezelhető adatok 
köréből az előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az adatátadásnak a (3) bekezdés szerinti indokáról 
szóló tájékoztatást tartalmazó közös adatállományt hoznak létre és működtetnek.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott célból csak a 154. § (2) bekezdésében foglalt előfizetői adatokat, 
valamint a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás megjelölését és az előfizető egyéni előfizetői minőségére 
vonatkozó nyilatkozatának tartalmát továbbíthatja a közös adatállományba.”

 (2)  Az Eht. 158. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előfizető (2) bekezdés szerinti adatait az Elnök rendelete szerinti feltételek fennállása esetén, illetve abban 
az esetben kell a közös adatállományba továbbítani, ha
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a) számlatartozás miatt a  szolgáltató a  szerződést felmondta, vagy a  szolgáltatás igénybevételi lehetőségét 
az előfizető számára részben vagy egészben korlátozta,
b) számlatartozása miatt a  szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az  előfizető ellen, illetve 
az előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy
c) az  igénylő, illetve az  előfizető kár okozása érdekében a  szolgáltatót megtévesztette vagy a  megtévesztésére 
törekszik (így különösen, ha az  azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy 
érvénytelen).”

80. §  Az Eht. 162. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A beszédcélú elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók kötelesek az egyetemes szolgáltatóknak 
átadni – az előfizető hozzájárulásától függően – az Elnök rendeletében meghatározott, az előfizetőkre vonatkozó, 
a beszédcélú elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók által e törvény alapján kezelt adatokat. Az így 
átadott előfizetői adatok ettől eltérő célra nem használhatók fel.”

81. §  Az Eht. „Vegyes rendelkezések” alcíme a következő 163/K–163/N. §-sal egészül ki:
„163/K. § A 83/C. § szerinti felmérést első alkalommal 2023. december 21-ig kell elvégezni.
163/L.  § Az egyetemes szolgáltató kijelölése tárgyában 2020. december 20-a előtt meghozott, 2020. december 
31-én hatályos és véglegessé vált hatósági határozat szerinti – a  117.  § (1)  bekezdésben meghatározott 
szolgáltatásokon kívüli – egyetemes szolgáltatáselemeket az Elnök legkésőbb 2021. december 21-ig felülvizsgálja és 
dönt ezen szolgáltatáselemek egyetemes szolgáltatásként történő fenntartásáról, illetve ezen egyéb szolgáltatások 
tekintetében az  egyetemes szolgáltató kijelöléséről az  egyetemes szolgáltatással összefüggő szabályokról szóló 
rendeletében foglalt szabályok szerint. Ha az  Elnök e  § szerinti szolgáltatáselemek egyetemes szolgáltatásként 
történő fenntartásáról dönt, a  határozathozatalt követően három évente felülvizsgálja az  ezen szolgáltatáselemek 
tekintetében előírt egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket és dönt azok fenntartásáról, módosításáról vagy 
megszüntetéséről.
163/M.  § A Hatóság honlapján közzéteszi a  Kódex alkalmazására vonatkozó információkat és a  Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben hirdetményt tesz közzé ezen információk közzétételének módjáról 
és elérhetőségéről. A  hirdetmény közzétételével egyidejűleg a  hirdetmény egy példányát a  Hatóság megküldi 
a Bizottságnak. A hirdetményt első alkalommal 2020. december 21-ig kell közzétenni, ezt követően minden olyan 
esetben, ha a közzétett információk megváltoztak.
163/N.  § (1) Az  e  törvény XVI. Fejezetének az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az  Európai 
Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő 
módosításáról szóló 2020. évi LXXXV. törvénnyel megállapított rendelkezéseit 2021. június 30-ától kell alkalmazni.
(2) Az  elektronikus hírközlési szolgáltató az  általános szerződési feltételeit és az  egyedi előfizetői szerződéseit 
2021. június 30-ig köteles e  törvény XVI. Fejezetének az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek 
az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő 
módosításáról szóló 2020. évi LXXXV. törvénnyel megállapított rendelkezéseinek megfelelően felülvizsgálni és 
módosítani.”

82. § (1) Az Eht. 182. § (3) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„6. az  egyedi használati jog biztosításával kapcsolatos hatósági eljárás rendjét, különösen a  frekvenciakijelölési és 
rádióengedélyezési eljárás részletes feltételeit, az egyedi használati jogok kiadására, módosítására, visszavonására, 
meghosszabbítására, megújítására és kiadásának megtagadására vonatkozó részletes szabályokat, a rádióspektrum-
használati jog gyakorlásának feltételeit és a  rádióspektrum-használati engedélyben (frekvenciakijelölésben, 
rádióengedélyben, rádióspektrum-használati jogosultságban) foglalható feltételek részletes szabályait, valamint 
a rádióspektrum-használati jog érvényességének idejét a polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás területén;”

 (2) Az Eht. 182. § (3) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„15. az  elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az  előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő 
követelményeit, a  szolgáltatói kockázatelemzés készítésére kötelezett szolgáltatók körét és a  kockázatelemzés 
kötelező tartalmi elemeit, az  üzletmenet-folytonossági terv követelményeinek, kötelező tartalmi elemeinek 
meghatározását, valamint az emelt díjas szolgáltatások nyújtásának feltételeit;”
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 (3) Az Eht. 182. § (3) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„27. az  egyetemes szolgáltatás nyújtásával, megfizethetőségével és megfelelőségével kapcsolatos szabályokat, 
ennek keretében az  egyetemes szolgáltatás és a  megfelelő szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás tartalmát, 
az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölésének feltételeit és a vonatkozó eljárás részletes szabályait, 
a  fogyatékossággal élő fogyasztók egyenértékű hozzáférését elősegítő különös szabályokat, az  egyetemes 
szolgáltatás megfizethetőségének biztosításával kapcsolatos szabályokat, a  nettó elkerülhető költség és 
az egyetemes szolgáltatás nyújtásából származó közvetett előnyök számításának részletes szabályait, az egyetemes 
szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi terhek megtérítésének részletes szabályait, valamint az  egyetemes 
szolgáltatás részletes pénzügyi és műszaki feltételeit, követelményeit;”

 (4) Az Eht. 182. § (3) bekezdése a következő 30. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„30. a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok felmérésével, a rendkívül nagy kapacitású hálózattal ellátatlan 
földrajzi területek kijelölésével, valamint a  kijelölt területek tekintetében rendkívül nagy kapacitású hálózat 
kiépítésre vonatkozó piaci beruházási tervek felmérésével kapcsolatos részletes szabályokat és feltételeket;”

 (5) Az Eht. 182. § (3) bekezdése a következő 34. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„34. a  nagykereskedelmi hívásvégződtetési díjak meghatározásának elveit, kritériumait és a  díjak alkalmazásával 
kapcsolatos egyéb szabályokat;”

 (6) Az Eht. 182. § (3) bekezdése a következő 37–40. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„37. a  piacmeghatározás és a  piacelemzés lefolytatására, a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók 
azonosítására és kötelezettségek előírására, valamint ezen eljárásokban kiróható kötelezettségekkel kapcsolatos 
eljárások folytatására, továbbá az  önkéntes kötelezettségvállalások és a  társberuházási ajánlatok tartalmi 
követelményeire, az  önkéntes kötelezettségvállalással kapcsolatos kérelemre, értékelési kritériumokra és 
feltételekre, valamint a hatósági döntés tartalmára vonatkozó részletes szabályokat;
38. a  kiskereskedelmi barangolási többletdíj alkalmazásának, valamint az  EU-n belüli szabályozott hírközlési 
szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjaktól való eltérés engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokat;
39. az  52.  § (2)  bekezdés j)  pontjában szereplő nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat, a  Hatóság 
feladatainak ellátásához szükséges, a  piaci szereplők által szolgáltatott adatok körét, a  piaci szereplőket terhelő 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének feltételeit, valamint a  Hatósággal történő kapcsolattartás formai 
követelményeit;
40. a  kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítése érdekében a  94.  § (7)  bekezdése alapján 
együttműködésre kötelezettek megállapodásának részletes szabályait.”

83. §  Az Eht. 187. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a törvény
a) a  rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az  1999/5/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
(„Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek,
c) az  elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 
2002. szeptember 16-i 2002/77/EK európai bizottsági irányelvnek,
d) a távközlési végberendezések piacán folyó versenyről szóló, 2008. július 20-i 2008/63/EK bizottsági irányelvnek,
e) az  egyetemes szolgáltatásról, valamint az  elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az  elektronikus hírközlési 
ágazatban a  személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a  magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv 
és a  fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 
2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek,
f ) az  elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 
2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint 
azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési 
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szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/140/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
g) a  gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a  gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a  2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
h) az  elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 
2014. február 26-i 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
i) a  nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről 
szóló, 2014. május 15-i 2014/61/EU európai parlamenti és a  tanácsi irányelv 2.  cikk 1–4. 7–9. valamint 11.  pontja, 
3. cikk, 4. cikk, 5. cikk, 6. cikk, 7. cikk, 8. cikk és a 9. cikk (1)–(4) bekezdésének,
j) az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
k) a  spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról szóló, 
2007. május 16-i 2007/344/EK bizottsági határozatnak
való megfelelést szolgálja.”

84. §  Az Eht. 188. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„188. § E törvény alkalmazásában:
1. Alapkiépítésű monitoring alrendszer: olyan, a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által meghatározott műszaki 
alapkövetelmények szerint Magyarország területén létesített és működtetett rendszer, amely lehetővé teszi 
az  elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezet előfizetői, illetve felhasználói köréből tetszőlegesen 
kiválasztható, az előfizetők (felhasználók) összlétszámának legalább 0,1–0,6%-át kitevő, 150 000 előfizetői létszám 
alatt 0,6%, de legalább 60, 150 000–1 000 000 előfizetői létszám között 0,3%, de legalább 900, 1 000 000 előfizetői 
létszám felett 0,1%, de legalább 3000 (a teljes előfizetői körből egy előfizetőre számított átlagforgalom legfeljebb 
kétszeresével forgalmazó) előfizető vagy felhasználó kommunikációjának egyidejű ellenőrizhetőségét és azok 
kísérőadatainak késedelem nélküli, teljes körű, folyamatos, egyidejű kiválasztását és kiadását a kilépési pontra.
2. Azonosítás szolgáltatás: olyan kapcsolódó szolgáltatás, amelyet az  előfizető vagy felhasználó személyére 
vonatkozó adatok igénybevételével nyújtanak.
3. Adatkicserélő központ: adatkicserélő szolgáltatás nyújtását lehetővé tévő osztott elektronikus hírközlő hálózat.
4. Adatkicserélő szolgáltatás: természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet által kezdeményezett, illetve 
fogadott IP-alapú adatforgalom továbbítását lehetővé tevő, adatkicserélő központ útján természetes vagy jogi 
személy adatkicserélő szolgáltató által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás.
5. Alkalmazásprogramozási interfész (API): a  műsorterjesztők vagy szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott 
alkalmazások, valamint a továbbfejlesztett digitális vevődekóderekben digitális televíziós és rádiós szolgáltatáshoz 
rendelkezésre álló erőforrások közötti szoftver interfész.
6. Azonosító: az  elektronikus hírközlő hálózat működéséhez, az  elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához, 
továbbá az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások együttműködéséhez szükséges, 
az  információ, valamint a  jelzés célba juttatására szolgáló, annak címzettjét meghatározó betűkből, számokból, 
illetve jelekből álló karaktersorozat.
7. Azonosítógazdálkodás: azon állami tevékenységek összessége, amelyek – a  nemzetközi előírások 
figyelembevételével – az  elektronikus hírközlő hálózatok, valamint az  elektronikus hírközlési szolgáltatások 
eléréséhez szükséges azonosítók használatát az  egyes elektronikus hírközlési szolgáltatók számára rendelkezésre 
bocsátják. E törvény vonatkozásában a domain név, az e-mail-cím és az IP-(Internet Protokoll) címekkel kapcsolatos 
tevékenységek nem tartoznak az azonosítógazdálkodási tevékenység körébe.
8. Áthelyezés: a  helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatás előfizetői hozzáférési pontjának a  szolgáltató 
földrajzi szolgáltatási területén belül másik földrajzi helyre áthelyezése.
9. Barangolás mobil rádiótelefon-hálózaton: mobil rádiótelefon-hálózat üzemeltetőjének előfizetője által más mobil 
rádiótelefon-szolgáltató vagy -üzemeltető hálózatának igénybevétele oly módon, hogy az  előfizető a  részére 
előfizetői hozzáférést nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató hálózatában használt szolgáltatásokat és hívási 
módokat részben vagy egészben az  igénybe vett hálózaton is használni tudja, anélkül, hogy ezen szolgáltató 
előfizetőjévé válna.
10. Bitfolyam hozzáférés: kétirányú, adott nagy sebességű digitális hálózati szolgáltatás, amelynek során aktív 
hálózati eszközeinek átviteli kapacitását engedi át, illetve osztja meg az arra kötelezett szolgáltató az arra jogosult 
szolgáltatóval.
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11. Biztonsági esemény: olyan nem kívánt vagy nem várt esemény, amely ténylegesen kedvezőtlen hatást gyakorol 
az  elektronikus hírközlő hálózatok és információs rendszereik, vagy az  azokon – közvetve vagy közvetlenül – 
nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások biztonságára, különösen azáltal, hogy hátrányosan érinti a  tárolt, 
továbbított vagy kezelt adatok rendelkezésre állását, használatát, hitelességét, sértetlenségét, biztonságát vagy 
bizalmasságát.
12. E-segélyhívás: olyan, járműből az  európai harmonizált segélyhívó számra érkező segélyhívás, amelyet vagy 
automatikusan a  járműbe épített érzékelő aktiválása hatására, vagy manuálisan indítanak, és amely szabványos 
adatokat továbbít mobil rádiótelefon-hálózatok segítségével, és hangátviteli csatornát hoz létre a  járműben 
tartózkodók és a segélyszolgálati állomás között.
13. Egyéni előfizető: az  a  természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén 
kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást.
14. Elektronikus hírközlési építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott 
sajátos építményfajták, az  elektronikus hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba 
foglalják a  vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő – többek között burkoló, tartó, védő, 
jelző – műtárgyakat, különösen a  tartozékokat és a  tartószerkezeteket, az  antenna-tartószerkezeteket (tornyokat), 
oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat, és 
a nyomvonalas és nyomvonal jellegű elektronikus hírközlési építményeket.
15. Elektronikus hírközlési építmény építési folyamatának résztvevője: az  építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdésére és folytatására hatósági határozat alapján jogosult építtető, az  építésügyi hatósági eljáráshoz 
és az  építőipari kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció elkészítéséhez jogosultsággal rendelkező tervező, 
kivitelező, az  építési területen végzett építési-szerelési munkát irányító felelős műszaki vezető, az  építőipari 
kivitelezési tevékenység teljes folyamatában a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések 
és a tervdokumentáció betartását elősegítő és ellenőrző építési műszaki ellenőr.
16. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért – jellemzően díjazás 
ellenében – nyújtott szolgáltatás, amely az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások 
felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató, ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló 
szolgáltatások vagy az  információs társadalommal összefüggő, jogszabályban meghatározott, személyközi 
hírközlési szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatások kivételével magában foglalja
a) az internet-hozzáférési szolgáltatást;
b) a személyközi hírközlési szolgáltatást; és
c) a teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, 
irányításából álló szolgáltatást, ideértve a  gépek közötti szolgáltatást és a  műsorterjesztésre használt átviteli 
szolgáltatást is.
17. Elektronikus hírközlési szolgáltató: elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, valamint elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújtó természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet.
18. Elektronikus hírközlési tevékenység: olyan tevékenység, amely bármely értelmezhető formában előállított jel, 
jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény elektronikus hírközlő hálózaton keresztül egy vagy 
több felhasználóhoz történő eljuttatását szolgálja, így különösen az  elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, 
elektronikus hírközlő hálózat vagy berendezés üzemeltetése, végberendezések forgalmazása és a  kapcsolódó 
eszközök üzemeltetése, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
19. Elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály: e  törvény, e  törvény felhatalmazása alapján a  törvény végrehajtása 
tárgyában kibocsátott jogszabály, elektronikus hírközlésre vonatkozó, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi 
aktus, Hatóság határozata és a Hatóság által az ügyféllel kötött hatósági szerződés.
20. Elektronikus hírközlő berendezés: az  elektronikus hírközlési tevékenység végzéséhez szükséges berendezés, 
ideértve többek között a készüléket.
21. Elektronikus hírközlő eszköz: az  elektronikus hírközlő berendezések és a  kapcsolódó eszközök összessége, 
ideértve az antennákat is.
22. Elektronikus hírközlő hálózat: jelek vezetékes vagy vezeték nélküli úton elektronikus hírközlő eszközökkel történő 
továbbítását lehetővé tevő, állandó infrastruktúrán vagy központilag adminisztrált kapacitáselosztáson alapuló 
rendszerek, továbbá adott esetben kapcsoló vagy útválasztó eszközök, valamint más erőforrások, beleértve a nem 
aktív hálózati elemeket is. Elektronikus hírközlő hálózat különösen a műholdas hálózat, a helyhez kötött – vezetékes 
vagy vezeték nélküli – hálózat és a mobil rádiótelefon-hálózat; az energiaellátó kábelrendszerek olyan mértékben, 
amennyiben azokat a jelek továbbítására használják, valamint a műsorterjesztő hálózat.
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23. Elektronikus hírközlő végberendezés: a  hálózati végponton vezetékes vagy vezeték nélküli módon közvetlenül 
vagy közvetve kapcsolódó eszköz, amelynek célja információk küldése, feldolgozása vagy fogadása, beleértve 
a műholdas földi állomások berendezéseit is.
24. Előfizető: olyan természetes vagy jogi személy, vagy más szervezet, aki vagy amely a  nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses 
viszonyban áll.
25. Előfizetői hozzáférési pont: azon hálózati végpont, amelyen keresztül az  előfizető, vagy felhasználó egy 
elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a  hálózaton 
nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe.
26. Előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató: azon elektronikus hírközlési szolgáltató, amely valamely elektronikus 
hírközlő hálózathoz vagy annak részéhez elektronikus hírközlő végberendezés nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatások igénybevétele céljából történő fizikai és logikai csatlakoztatására vonatkozóan 
az előfizetővel előfizetői szerződést kötött.
27. Előfizetői szolgáltatás: a  nyilvánosan elérhető, e  törvény értelmében hálózati szolgáltatásnak nem minősülő 
elektronikus hírközlési szolgáltatás.
28. építési munka: olyan építési vagy közművesítési munkák, amelyek összességében vett eredménye önmagában 
alkalmas valamely gazdasági vagy műszaki funkció ellátására, és amely egy fizikai infrastruktúra legalább egy 
elemét érinti.
29. épületen belüli fizikai infrastruktúra: az  épület hozzáférési pontján végződő, a  végfelhasználói helyen található 
fizikai infrastruktúra vagy létesítmény, ideértve a vezetékes vagy a vezeték nélküli hozzáférési hálózatok fogadására 
szánt, közös tulajdonban lévő elemeket is, amennyiben ezek a  hozzáférési hálózatok alkalmasak előfizetői 
szolgáltatás nyújtására.
30. épület-hozzáférési pont: az épületen belül vagy kívül elhelyezkedő, elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására 
hozzáférhető azon fizikai pont, amely lehetővé teszi az épületen belüli fizikai infrastruktúrához való fizikai és logikai 
csatlakozást.
31. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki vagy amely nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel.
32. Feltételes hozzáférési rendszer: műszaki intézkedéssel, hitelesítési rendszerrel vagy módszerrel 
a  műsorterjesztésben alkalmazott hozzáférés-korlátozás, melynek során a  védett tartalomhoz, szolgáltatáshoz 
értelmezhető formában történő hozzáférés előfizetéshez vagy más formában megjelenő előzetes engedélyhez 
kötött.
33. Fizikai helymegosztás: olyan helymegosztás, amelynek esetében a  jogosult berendezései az  arra kötelezett 
szolgáltató létesítményén belül, utóbbi által rendelkezésre bocsátott meghatározott helyen kerülnek elhelyezésre.
34. Fizikai infrastruktúra: a hírközlő vezetékek, az aktív hálózati elemeket nélkülöző optikai szál, az ivóvíz-törzshálózat 
és az  ivóvíz-bekötővezeték (azaz emberi fogyasztásra szánt víz szállítására használt hálózati elemek) kivételével 
a  47.  pontban meghatározott rendeltetésű hálózathoz tartozó, különösen átviteli vagy elosztó hálózat elemek, 
csővezeték, védőcsövek, védőcsövek szerelvényei, alépítmény, ellenőrzőkamra, ellenőrzőakna, szekrény, építmény, 
antennaszerkezet, torony, tartóoszlop vagy más olyan elem, amely a  hálózat más elemeinek fogadására szolgál 
anélkül, hogy maga is a hálózat aktív részévé válna.
35. Fogyasztó: az  a  természetes személy, aki szakmáján, üzleti, kereskedelmi, művészeti tevékenységén vagy 
hivatásán kívül eső célból nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel.
36. Forgalmazás: a  piacfelügyeletről és a  termékek megfelelőségéről, valamint a  2004/42/EK irányelv, továbbá 
a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i 2019/1020/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2019/1020/EU rendelet) 3. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom.
37. Forgalmazó: a 2019/1020/EU rendelet 3. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom.
38. Forgalomba hozatal: a 2019/1020/EU rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom.
39. Földrajzi szám: a  nemzeti számozási tervben meghatározott olyan szám, amelynek földrajzi helyre utaló 
számrészét az előfizetői hozzáférési pont fizikai helyére történő hívásirányításra használják.
40. Frekvenciafelosztás: egy adott frekvenciasávhoz egy vagy több rádiószolgálat hozzárendelése abból a  célból, 
hogy azok a frekvenciasávot meghatározott feltételek mellett használják.
41. Frekvenciagazdálkodás (rádióspektrum-gazdálkodás): azon állami tevékenységek összessége, amelyek 
a  rádióspektrum szabályozott nemzeti és nemzetközi felhasználását szolgálják, célja a  rádióspektrum hatékony 
és káros zavarástól mentes felhasználása, a  frekvenciák biztosítása a  rádiószolgálatok keretében működő 
rádiótávközlési, rádiócsillagászati és egyéb nem rádiótávközlési alkalmazások számára.
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42. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.
43. gépek közötti szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely az adatok és információk automatikus 
továbbítását foglalja magában eszközök vagy szoftveralapú alkalmazások között, korlátozott emberi beavatkozással 
vagy anélkül.
44. gyártó: a 2019/1020/EU rendelet 3. cikk 8. pontjában meghatározott személy.
45. Hálózat egysége: az elektronikus hírközlő hálózat létesítésére, működtetésére, módosítására és megszüntetésére 
vonatkozó műszaki követelményrendszernek való megfelelés, amely biztosítja az  együttműködő hálózatok 
használatának és az  ezekhez történő hozzáférésnek a  zavartalanságát, továbbá a  hálózatban tárolt adatok 
funkcionális változatlanságát.
46. Hálózatok és szolgáltatások biztonsága: az  elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások arra való 
képessége, hogy adott bizonyossággal ellenálljanak minden olyan cselekménynek, amely veszélyezteti a hálózatok 
és szolgáltatások, a rajtuk tárolt, továbbított vagy kezelt adatok vagy az említett elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások keretében nyújtott vagy rajtuk keresztül elérhető kapcsolódó szolgáltatások 
rendelkezésre állását, hitelességét, sértetlenségét vagy bizalmasságát.
47. Hálózatüzemeltető: a  földgáz, a  villamos energia, a  távhő előállításával, termelésével, szállításával, elosztásával 
vagy átvitelével kapcsolatos szolgáltatások, a  közvilágítás, a  víziközmű-szolgáltatás, valamint a  vasúti, közúti, 
hajózási, repülőtéri, más közlekedési szolgáltatások nyújtására szolgáló fizikai infrastruktúra tulajdonosa, illetve 
annak üzemeltetője, valamint a nyilvános elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője.
48. Hálózati hozzáférési pont: a  hálózatnak más hálózat fizikai és logikai csatlakoztatására kijelölt olyan pontja, 
amelyen keresztül a hozzáférési szolgáltatás megvalósul.
49. Hálózati szerződés: a  hálózati szolgáltatások igénybevételére, azokhoz való hozzáférésre irányuló, szolgáltatók 
vagy szolgáltató és valamely vállalkozás közötti szerződés, ideértve a  hozzáférésre és összekapcsolásra irányuló 
szerződést, továbbá a  lineáris médiaszolgáltató és a  műsorterjesztő közötti, műsorterjesztés igénybevételére 
irányuló szerződést is.
50. Hálózati szolgáltatás: hozzáférési illetve összekapcsolási szolgáltatás nyújtása más szolgáltató vagy vállalkozás 
számára, illetve az ezek nyújtásához szükséges kiegészítő szolgáltatások.
51. Hálózati végpont: az  a  fizikai és logikai csatlakozási pont, amelyen keresztül a  végfelhasználó hozzáfér vagy 
hozzáférhet a  nyilvános elektronikus hírközlő hálózathoz. A  hálózati végpont azonosítására kapcsolással vagy 
irányítással működő hálózatok esetén egyedi, a  végfelhasználói névhez vagy címhez kapcsolható hálózati cím 
szolgál.
52. Hatékony szolgáltató: az  a  szolgáltató, amelynek az  egy termék-, illetve szolgáltatásegységre jutó költsége 
nemzetközi összehasonlításban elfogadható, figyelembe véve az  adott piaci körülményeket, a  szolgáltatás 
nyújtásának technológiáját és a szolgáltató méretét.
53. Helyhez kötött telefonszolgáltatás: helyhez kötött hálózati végponton keresztül igénybe vehető nyilvánosan 
elérhető telefonszolgáltatás, amely nem minősül nyilvánosan elérhető mobil rádiótelefon-szolgáltatásnak.
54. Helyi alhurok: a  helyhez kötött nyilvános elektronikus hírközlő hálózatban alkalmazott helyi hurok egy olyan 
szakasza, amely egy előfizetői hozzáférési pontot összeköt egy aggregációs ponttal vagy egy meghatározott köztes 
hozzáférési ponttal.
55. Helyi hurok: a  nyilvános helyhez kötött elektronikus hírközlő hálózatban valamely hálózati végpontnak 
a  kábelrendezőig vagy azzal egyenértékű eszközig terjedő transzparens elektronikus hírközlési jelkapcsolatát 
biztosító fizikai útvonal.
56. Helyi hurok átengedése: a helyi hurok teljes átengedése és a helyi hurok részleges átengedése, amely nem vonja 
maga után a helyi hurok tulajdonjogának megváltozását.
57. Helyi hurok részleges átengedése: a kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz 
való hozzáférés biztosítása valamely jogosult szolgáltató számára, amely lehetővé teszi a hálózati infrastruktúra egy 
meghatározott részének, például a frekvencia egy részének vagy ezzel egyenértékű résznek a használatát.
58. Helyi hurok teljes átengedése: a  kötelezett szolgáltató tulajdonában lévő helyi hurokhoz vagy helyi alhurokhoz 
való hozzáférés biztosítása valamely jogosult számára, amely lehetővé teszi a  hálózati infrastruktúra teljes 
kapacitásának használatát.
59. Helymeghatározási adat: a  nyilvános mobilhálózatokon a  hálózati infrastruktúrából vagy mobil készülékekből 
származó mindazon feldolgozott adat, amely meghatározza a  végfelhasználó mobil végberendezésének földrajzi 
helyzetét, illetve nyilvános helyhez kötött hálózatokon a hálózati végpont nyilvántartásban rögzített címét.
60. Helymeghatározási szolgáltatás: olyan kapcsolódó szolgáltatás, amelyet helymeghatározási adatok megadásával 
nyújtanak.
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61. Helymegosztás: erre kötelezett szolgáltató által fizikai tér és műszaki feltételek biztosítása a jogosult szolgáltató 
részére, annak berendezései megfelelő elhelyezése és bekapcsolása céljából fizikai, távoli, illetve virtuális 
helymegosztás útján.
62. Hívás: nyilvánosan elérhető személyközi hírközlési szolgáltatás igénybevételével megvalósított, kétirányú 
hangalapú kommunikációt lehetővé tevő kapcsolat.
63. Hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás: hálózati szolgáltatás, a  hívás továbbítása az  összekapcsolási pontról 
a hívott előfizető hozzáférési pontjára.
64. Hozzáférés: eszközök vagy szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más elektronikus hírközlési szolgáltató vagy 
vállalkozás részére meghatározott feltételek mellett, kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtása céljából, beleértve azt is, amikor ezeket az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások vagy lineáris médiaszolgáltatás nyújtására használják. A hozzáférés kiterjed többek között a hálózati 
elemekhez és kapcsolódó eszközökhöz történő hozzáférésre, amely magában foglalhatja
a) a berendezések vezetékes vagy vezeték nélküli módon történő csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen a helyi 
hurokhoz és a  helyi hurok révén történő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eszközökhöz és szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférést);
b) az informatikai rendszerekhez vagy adatbázisokhoz való hozzáférést előrendelés, ellátás, rendelés, karbantartás, 
javítási igények és számlázás céljából;
c) az összekapcsolást;
d) a bitfolyam hozzáférést;
e) a fizikai infrastruktúrához való hozzáférést, beleértve az épületeket, alépítményeket és tornyokat;
f ) a  megfelelő szoftverrendszerekhez való hozzáférést, beleértve a  működéstámogató rendszereket, 
a számfordításhoz vagy ezzel egyenértékű funkciót kínáló rendszerekhez való hozzáférést;
g) a helyhez kötött és mobil rendszerekhez való hozzáférést, különösen barangolás céljából;
h) a digitális televíziós szolgáltatások feltételes hozzáférési rendszereihez való hozzáférést;
i) a virtuális hálózati szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
65. Importőr: a 2019/1020/EU rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott személy.
66. Interfész:
a) hálózati interfész: az  elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete – annak fizikai és logikai 
jellemzőivel együtt –, amely más elektronikus hírközlő hálózathoz való hozzáférésre vagy hálózattal való 
összekapcsolásra szolgál,
b) előfizetői interfész: az  elektronikus hírközlő hálózat azon csatlakoztatási felülete – annak fizikai és logikai 
jellemzőivel együtt –, amelyen keresztül a szolgáltató a  felhasználónak előfizetői hozzáférést nyújt az elektronikus 
hírközlő hálózathoz.
67. Internet-hozzáférés szolgáltatás: a  nyílt internet-hozzáféréssel és az  EU-n belüli szabályozott hírközlési 
szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjakkal kapcsolatos intézkedések meghozataláról, továbbá a 2002/22/EK 
irányelv és az 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i 2015/2120/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott szolgáltatás.
68. Irányítás: a  tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. § 
(2) bekezdésében meghatározott kapcsolat.
69. Jelenlét-ellenőrző szolgáltatás: olyan kapcsolódó szolgáltatás, amelyet az  előfizető vagy felhasználó 
meghatározott állapotára vonatkozó adatok igénybevételével nyújtanak.
70. Kapcsolódó eszközök: azok a kapcsolódó szolgáltatások, elektronikus hírközlő hálózathoz, továbbá elektronikus 
hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó fizikai infrastruktúrák és egyéb eszközök vagy elemek, amelyek alkalmasak 
hálózat vagy szolgáltatás útján történő szolgáltatásnyújtásra, illetve azt lehetővé teszik vagy támogatják. Ide 
tartoznak többek között az épületek, az épület-hozzáférési pontok, az épületek kábelezése, az antennák, a tornyok 
és egyéb támszerkezetek, az  alépítmények, a  csőnyílások, a  védőcsövek, a  tartóoszlopok, a  kábelaknák és 
a kábelszekrények, kapcsolódó információs rendszerek.
71. Kapcsolódó szolgáltatások: azok az  elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve elektronikus hírközlési 
szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatások, amelyek alkalmasak az  adott hálózaton keresztül vagy szolgáltatás 
útján történő, különösen automatizált szolgáltatás útján megvalósuló szolgáltatásnyújtásra, illetve azt lehetővé 
teszik vagy támogatják. Ide tartoznak többek között a számfordítási, és az azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerek, a  feltételes hozzáférési rendszerek, az  elektronikus műsortájékoztatók, valamint egyéb szolgáltatások, 
mint például az azonosítás szolgáltatás, a helymeghatározási szolgáltatás és a jelenlét-ellenőrző szolgáltatás.
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72. Kábelrendező: a helyi hurok értelmezésében olyan csatlakozásra megfelelő szerelvény, amelyben az érintett helyi 
hurok vagy helyi alhurok egyedi leválasztó eszközei találhatók.
73. Káros zavarás: olyan zavarás, amely veszélyezteti egy rádiónavigáció szolgálat vagy más biztonsági 
szolgálat működését, vagy amely egyébként komolyan károsítja, akadályozza vagy ismételten megszakítja 
egy –  a  Nemzetközi Rádiószabályzatnak, illetve az  alkalmazandó európai uniós vagy nemzeti szabályozásnak 
megfelelően használt – rádiótávközlési szolgálat működését.
74. Készenléti segélyszolgálat: olyan szolgálat, amely a nemzeti joggal összhangban azonnali és gyors segélynyújtást 
biztosít különösen olyan helyzetekben, amelyek közvetlenül veszélyeztetik az  életet vagy a  testi épséget, 
az  egyének egészségét vagy biztonságát, a  közegészséget, a  közbiztonságot, a  magán- vagy köztulajdont, illetve 
a környezetet.
75. Készülék: a rádióberendezés és az elektronikus hírközlő végberendezés.
76. Kilépési pont: a  titkos információgyűjtés, illetve leplezett eszközök alkalmazása során az  elektronikus hírközlési 
szolgáltató rendszeréből a  monitoring alrendszerrel, alrendszerekkel kinyert közlések és kísérőadatok fizikai 
átadási pontja, pontjai a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felé, amelyet az elektronikus hírközlési szolgáltató a 92. § 
(4)  bekezdésében meghatározottak szerint egyeztetetten, adott földrajzi helyen és formában, az  elektronikus 
hírközlési szolgáltató területén biztosít.
77. Kis hatótávú, vezeték nélküli hozzáférési pont: engedélyköteles, engedélymentes, vagy engedélyköteles és 
engedélymentes rádióspektrum használatával üzemelő, kis teljesítményű, kis hatótávú, egy vagy több csekély 
vizuális hatású antennával rendelkező vezeték nélküli hálózati hozzáférést megvalósító kisméretű berendezés. 
Működhet nyilvános elektronikus hírközlő hálózat részeként, vagy biztosíthat a felhasználók számára vezeték nélküli 
hozzáférést tekintet nélkül a hálózati topológiára – akár állandóhelyű, akár mobil – elektronikus hírközlő hálózathoz.
78. Kizárólagos jog: egyetlen vállalkozásnak jogszabályban vagy közigazgatási határozatban biztosított olyan jog, 
amely alapján kizárólag az ilyen joggal rendelkező vállalkozás végezheti az adott tevékenységet egy adott földrajzi 
területen belül.
79. Közös eszközhasználat: az elektronikus hírközlési építmények, valamint az elektronikus hírközlő eszközök közös 
használata. A helymegosztás a közös eszközhasználat különös formája.
80. Közterület: közhasználatra szolgáló minden állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földrészlet, ideértve 
különösen az  ingatlan-nyilvántartásban közterületként, közútként, kerékpárútként, járdaként, gyalogútként, 
útpadkaként, útárokként, zöldsávként, parkolóként, zöldterületként, térként, parkként nyilvántartott ingatlanokat.
81. Közvetített szolgáltatás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
szolgáltatás.
82. Közzététel: e  törvény által a  Hatóság számára közzétenni rendelt információ hozzáférhetővé tétele a  Hatóság 
internetes oldalain haladéktalanul. A  közzététel időpontja az  információ Hatóság internetes oldalain történő 
hozzáférhetővé tételének időpontja.
83. Különleges jogok: korlátozott számú vállalkozásnak jogszabályban vagy közigazgatási határozatban, egy adott 
földrajzi területen belül biztosított jogok,
a) amelyek odaítélése során a  feljogosított vállalkozások kijelölése, vagy azok számának korlátozása nem objektív, 
arányos és hátrányos megkülönböztetéstől mentes feltételek mellett történik, vagy
b) amelyek egyes vállalkozásoknak nem objektív, arányos és hátrányos megkülönböztetéstől mentes feltételek 
mellett biztosítanak olyan jogszabályi vagy szabályozási előnyöket, amelyek jelentős mértékben befolyásolják más 
vállalkozások lehetőségét arra, hogy ugyanolyan elektronikus hírközlési tevékenységre vállalkozzanak, ugyanazon 
földrajzi területen belül, lényegében azonos feltételek mellett.
84. Meghatalmazott képviselő: a 2019/1020/EU rendelet 3. cikk 12. pontjában meghatározott személy.
85. MMS: Multimédiás üzenetküldés szolgáltatás.
86. Mobil rádiótelefon-hálózat: olyan földfelszíni elektronikus hírközlő hálózat, amely a  nagy területen mozgó 
igénybe vevők között lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt.
87. Mobil rádiótelefon-szolgáltatás: olyan nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, amelynek során e  szolgáltatás 
nagy térben mozgó bármely előfizetője – mobil rádiótelefon-hálózat hálózati végpontján csatlakoztatott 
berendezésről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal. E  szolgáltatás beszédátvitelre, 
valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra (például adatátviteli szolgáltatások, rövid 
szöveges üzenetküldés) szolgál.
88. Műsorszórás: a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203.  § 
49. pontjában meghatározott fogalom.
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89. Műsorterjesztés: a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203.  § 
50. pontjában meghatározott fogalom.
90. Nagyfrekvenciás jel: nem rádiótávközlési célra használt rádiófrekvenciás jel.
91. Nagyfrekvenciás mellékhatás: olyan nagyfrekvenciás jel, amely különféle célú berendezésekben (többek 
között készülékekben, eszközökben, járművekben) szikrakisülés, gázkisülés vagy félvezetős szabályozás 
melléktermékeként keletkezik.
92. Nagyfrekvenciás villamos berendezés: az elektromágneses energia kis térben való előállítására és hasznosítására 
szolgáló ipari, tudományos, orvosi, háztartási vagy hasonló célú, nem elektronikus hírközlő berendezés.
93. Nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat: legalább 30 Mb/s adatátviteli sebességű, szélessávú hozzáférési 
szolgáltatások nyújtására képes elektronikus hírközlő hálózat, ideértve a  kis hatótávú vezeték nélküli hozzáférési 
pontot.
94. Nagy sebességű technológia fogadására kész, épületen belüli fizikai infrastruktúra: nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek fogadására szánt vagy ilyen hálózat működését lehetővé tevő, épületen belüli fizikai 
infrastruktúra.
95. Nem azonosítható hívószám: az  a  hívószám, amely az  előfizető számára kiállított tételes számlamellékletben 
személyes adatok védelme érdekében nem szerepel.
96. Nemföldrajzi szám: a  nemzeti számozási tervben meghatározott olyan szám, amely nem földrajzi szám, 
különösen a  mobilszámok, a  díjmentes és az  emelt díjas szolgáltatás hívószámai, továbbá a  gépek közötti 
szolgáltatások hívószámai.
97. Nettó árbevétel: a szolgáltató számviteli törvény szerinti nettó árbevétele.
98. Nettó elkerülhető költség: az a költség, amelyet a hatékony szolgáltató az egyetemes szolgáltatási kötelezettség 
hiányában el tudna kerülni. A  nettó elkerülhető költség számításakor figyelembe kell venni azokat a  bevételeket 
és egyéb (közvetett) hasznokat, amelyeket az egyetemes szolgáltatás nyújtásának megszüntetésével a szolgáltató 
elveszítene.
99. Nyilvános adatkicserélő szolgáltatás: természetes vagy jogi személy nyilvános adatkicserélő szolgáltató által 
nyilvános adatkicserélő központ útján nyújtott olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet nyilvánosan 
hozzáférhető feltételrendszer szerint, megkülönböztetéstől mentesen vehetnek igénybe az  elektronikus hírközlési 
szolgáltatók, médiaszolgáltatók és az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, 
adatforgalmaik egymásnak történő átadása céljából.
100. Nyilvános adatkicserélő központ: a  nyilvános adatkicserélő szolgáltatás nyújtását lehetővé tévő osztott 
elektronikus hírközlő hálózat.
101. Nyilvános elektronikus hírközlő hálózat: teljesen vagy elsősorban nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására használt hálózati végpontok közötti információátvitelt támogató elektronikus hírközlő hálózat.
102. Nyilvános elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője: nyilvános elektronikus hírközlő hálózat, illetve kapcsolódó 
eszközök feletti rendelkezési vagy használati jogot gyakorló természetes személy, jogi személy vagy egyéb 
szervezet.
103. Nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás (telefonszolgáltatás vagy hangszolgáltatás): nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatás, amely nemzeti vagy nemzetközi számozási tervben szereplő hívószám vagy hívószámok 
segítségével közvetlenül vagy közvetve lehetővé teszi hívások kezdeményezését és fogadását.
104. Nyilvános telefonállomás: bármely felhasználó számára nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás igénybevétele 
céljából hozzáférhetővé tett elektronikus hírközlő végberendezés. A  szolgáltatás díjának kiegyenlítése történhez 
pénzérmével, bankkártyával, illetve egyéb készpénzt helyettesítő fizetési eszközzel.
105. Nyomvonalas és nyomvonal jellegű elektronikus hírközlési építmény: olyan elektronikus hírközlési építmény, 
amelyet az  elektronikus hírközlő hálózat vezetékes összeköttetésének burkoló, tartó, védő, jelző műtárgyai 
képeznek.
106. Összekapcsolás: egyazon vagy különböző elektronikus hírközlési szolgáltatók által használt elektronikus 
hírközlő hálózatok fizikai és logikai csatlakoztatása, annak érdekében, hogy az  egyik szolgáltató felhasználói 
információt cserélhessenek ugyanezen vagy másik szolgáltató felhasználóival, illetve elérhessenek más szolgáltatók 
által nyújtott szolgáltatásokat. A szolgáltatást az összekapcsolásban részes felek vagy a hálózatukhoz hozzáféréssel 
rendelkező más szolgáltatók nyújthatják.
107. Rádióállomás: egy vagy több adó- vagy vevőberendezés vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal 
együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a  rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő 
megvalósítása céljából.
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108. Rádióberendezés: rádiótávközlés – beleértve a  rádiómeghatározást – céljából rendeltetésszerűen 
rádióhullámokat kibocsátó, vevő vagy kibocsátó és vevő villamos vagy elektronikus termék, vagy olyan villamos 
vagy elektronikus termék, amelyet tartozékokkal, például antennával kell kiegészíteni ahhoz, hogy rádiótávközlés 
– beleértve a  rádiómeghatározást – céljából rendeltetésszerűen rádióhullámokat tudjon kibocsátani, venni vagy 
kibocsátani és venni.
109. Rádióhullám: olyan, a  térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágneses hullám, amelynek 
frekvenciája kisebb, mint 3000 GHz.
110. Rádióinterfész: a rádióspektrum szabályozott használatának specifikációja.
111. Rádiós helyi hálózat: kis teljesítményű, harmonizált rádióspektrumot nem kizárólagosan használó vezeték 
nélküli hozzáférési rendszer, amelynek kis hatótávolsága miatt a  más rádióspektrum-használók által a  közelben 
működtetett hasonló rendszerekkel való zavarásának kockázata csekély.
112. Rádióspektrum: a rádióhullámok frekvenciatartománya.
113. Rádiószolgálat: a  Nemzetközi Rádiószabályzattal összhangban levő jogszabályban meghatározott 
rádiótávközlési szolgálat, továbbá a rádiócsillagászati szolgálat.
114. Rádiótávközlő hálózat: olyan elektronikus hírközlő hálózat, amelyben az  információátvitel egészben vagy 
jelentős mértékben rádiófrekvenciás jelek adásával és vételével valósul meg.
115. Referenciaajánlat: a Hatóság határozata alapján a  jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató által kötelezően 
közzétett, a  megajánlott hálózati szolgáltatásokat, valamint azok jogi, műszaki, pénzügyi feltételeit részletező 
ajánlat.
116. Rendkívül nagy kapacitású hálózat: olyan elektronikus hírközlő hálózat, amely legalább a  szolgáltatás 
igénybevételének helyén található elosztási pontig teljes mértékben optikai szálas elemekből áll, vagy olyan 
elektronikus hírközlő hálózat, amely a  szokásos csúcsidei körülmények mellett hasonló hálózati teljesítményre 
képes a  rendelkezésre álló le- és feltöltési sávszélesség, az  ellenálló képesség, a  hibával kapcsolatos paraméterek, 
valamint a késleltetés és a késleltetés változása tekintetében. A hálózati teljesítmény akkor is hasonlónak tekinthető, 
ha a  hálózati végponthoz csatlakozó átviteli közeg különböző tulajdonságainak köszönhetően, a  végfelhasználói 
élmény eltérő.
117. Segélyhívás: személyközi hírközlési szolgáltatások segítségével egy végfelhasználó és a  segélyszolgálati 
állomás között a készenléti segélyszolgálatoktól veszélyhelyzeti segítség kérése és igénybevétele céljából folytatott 
kommunikáció, ideértve az e-segélyhívást is.
118. Sikertelen hívás: minden olyan telefonhívás (beleértve a  beszédalapú – akár hagyományos, akár IP-alapú – 
telefonálást, az üzenetrögzítővel való kapcsolatot, a konferenciahívást és az adathívást) vagy kiegészítő szolgáltatás 
(beleértve a  hívástovábbítást és hívásátirányítást), amelynél a  hálózati kapcsolat sikeresen létrejött, de a  hívás 
megválaszolatlan maradt (nem fogadott vagy elutasított hívás), illetve hálózatkezelői beavatkozás miatt a  létrejött 
kapcsolat automatikusan azonnali bontásra került (foglalt, kikapcsolt vagy más okból nem elérhető állomás hívása).
119. SMS: rövid, szöveges üzenetszolgáltatás.
120. Segélyszolgálati állomás (közbiztonsági válaszpont): konkrét helyszín, ahol segélyhívási célú közlések hatóság 
vagy valamely, a tagállam által elismert magánszervezet felelősségi körébe tartozó első fogadása történik.
121. SIM-kártya: az  előfizető mobil rádiótelefon-hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illetve a  mobil 
rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya vagy beépített modul. 
A beépített modul tartalma távolról beállítható és módosítható is lehet (eSIM).
122. Számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás: olyan személyközi hírközlési szolgáltatás, amelynél a  kapcsolat 
kiosztott számozási erőforrások, nemzeti vagy nemzetközi számozási tervben szereplő hívószám vagy hívószámok 
igénybevételével valósul meg, vagy amely kommunikációt tesz lehetővé nemzeti, illetve nemzetközi számozási 
tervben szereplő hívószámra vagy hívószámokra.
123. Számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatás: olyan személyközi hírközlési szolgáltatás, amelynél 
a  kapcsolat nem kiosztott számozási erőforrások, nem a  nemzeti vagy nemzetközi számozási tervben szereplő 
hívószám vagy hívószámok igénybevételével valósul meg és amely nem tesz lehetővé kommunikációt nemzeti, 
illetve nemzetközi számozási tervben szereplő hívószámra vagy hívószámokra.
124. Személyközi hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában díjazás ellenében elektronikus hírközlő 
hálózatokon nyújtott szolgáltatás, amely véges számú személy közötti közvetlen, interaktív információcserét tesz 
lehetővé, és amelyben a  kommunikációt kezdeményező vagy az  abban részt vevő személyek határozzák meg 
az információcserében résztvevő fogadót, illetve fogadókat. Nem minősülnek személyközi hírközlési szolgáltatásnak 
azok a  szolgáltatások, amelyek a  személyközi, interaktív kommunikációt egy másik szolgáltatáshoz szorosan 
kapcsolódó, csekély jelentőségű, csupán kiegészítő funkcióként teszik lehetővé.
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125. Transznacionális piac: az  Európai Unióra vagy annak jelentős részére kiterjedő, a  Kódex 65.  cikke szerinti 
eljárásban meghatározott, egynél több tagállamban elhelyezkedő piac.
126. Tartós adathordozó: a  technológia adott fejlettségi szintjén elérhető olyan eszköz, illetve platform, amely 
lehetővé teszi az adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan 
formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a  papír, az  USB-kulcs, a  CD-ROM, 
a DVD-ROM, a memóriakártya, a számítógép merevlemeze, az elektronikus levél, illetve az elektronikus tárhely.
127. Titkos információgyűjtés, illetve leplezett eszközök alkalmazása: az elektronikus hírközlő hálózaton és elektronikus 
hírközlő eszközökkel az  elektronikus hírközlési tevékenység során, illetve azzal összefüggésben keletkezett, 
továbbított információk, adatok kiválasztása, kicsatolása, technikai eszközzel történő rögzítése és megismerése 
az arra jogosult szervek által.
128. Továbbfejlesztett digitális vevődekóder: a  digitális interaktív televíziós szolgáltatások vételére képes, 
televíziókészülékhez való csatlakoztatásra szánt vagy a televíziókészülékbe integrált kiegészítő egység.
129. Űrszegmens: műholdas távközlési rendszer része, amely magában foglalja a  műholdat és a  műholdkövetési, 
távmérési és távvezérlési funkciókat, valamint a  műholdak részére logisztikai támogatást nyújtó földi 
berendezéseket.
130. Üzleti előfizető: olyan előfizető, aki vagy amely nem minősül egyéni előfizetőnek.
131. Üzleti titok: az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti üzleti titok.
132. Vállalkozás: az a természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek Magyarország területén tanúsított, vagy 
hatásaiban itt érvényesülő piaci magatartása részben vagy egészben Magyarország területén nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódik.
133. Végfelhasználó: olyan felhasználó, aki az adott hálózati végpontot saját érdekkörében használja, és azon nem 
nyújt nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást vagy nem biztosít nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatot.
134. Végfelhasználói hozzáférés felett rendelkező vállalkozás: azon vállalkozás, amely a  végfelhasználó valamely 
elektronikus hírközlő hálózathoz vagy annak részéhez történő fizikai vagy logikai csatlakoztatása felett rendelkezési 
jogot gyakorol.
135. Virtuális helymegosztás: olyan helymegosztás, amelynek során a  helymegosztásra jogosult szolgáltató 
megbízásából a  kötelezett szolgáltató birtokolja és üzemelteti a  rendezőhöz kapcsolódó azon berendezéseket, 
amelyek a jogosult szolgáltató igényeit elégítik ki.”

85. §  Az Eht.
 1.  1.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az „a 99/A–99/C.  § tekintetében” szövegrész helyébe az „a 99/A–99/C.  §, 

valamint a 100/A. § tekintetében” szöveg,
 2.  2.  § l)  pontjában a „hálózatok egységének” szövegrész helyébe a „hálózatok és szolgáltatások egységének” 

szöveg,
 3.  10. § (1) bekezdés 5. pontjában a „píacokat” szövegrész helyébe a „piacokat” szöveg,
 4.  10.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában az  „– a  21.  § (6)–(8)  bekezdésben meghatározott kivételekkel – 

a felhasználók” szövegrész helyébe az „a felhasználók” szöveg,
 5.  37.  § (2)  bekezdésében a  „napig tart.” szövegrész helyébe a  „napig tart, amely egy alkalommal további 

90 nappal meghosszabbítható.” szöveg,
 6.  40/A. § (3) bekezdésében a „húsz” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
 7.  41. § (1) bekezdésében az „E törvényben meghatározott esetekben a” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
 8.  43. § (2) bekezdés b) pontjában az „eljárásban hozott;” szövegrész helyébe az „eljárásban, valamint az 57. § 

(1) bekezdés a) pontja szerinti tárgyban lefolyatott jogvitás eljárásban hozott;” szöveg,
 9.  47.  § (13)  bekezdésében az „az adatkezelés” szövegrész helyébe az „az (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti 

határozatában az adatkezelés elektronikus hírközlési szabályban vagy” szöveg,
10.  49.  § (7)  bekezdés c) és d)  pontjában a „rádiófrekvenciák és azonosítók használatára” szövegrész helyébe 

a „rádióspektrum- és azonosítóhasználatra” szöveg,
11.  55. § (5) bekezdésében a „műszaki vizsgálatok és a nemzetközi koordináció” szövegrész helyébe a „műszaki 

vizsgálatok és a rádióspektrummal kapcsolatos nemzetközi koordináció” szöveg,
12.  55. § (6) bekezdésében a „frekvenciahasználatot” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használatot” szöveg,
13.  64. §-ában a „71. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „71. § (9) bekezdése” szöveg,
14.  65. § (2) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
15.  74. § (2) bekezdésében a „rádiófrekvenciák és” szövegrész helyébe a „rádióspektrum vagy” szöveg,
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16.  74.  § (3)  bekezdésében a  „rádiófrekvenciák használati” szövegrész helyébe a  „rádióspektrum-használati” 
szöveg,

17.  74. § (3) bekezdésében az „egyedi használati engedély” szövegrész helyébe az „egyedi engedély” szöveg,
18.  76.  § (1)  bekezdésében az  „időpontját az  elektronikus hírközlési szolgáltatónak” szövegrész helyébe 

az „időpontját – a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatások kivételével – az elektronikus hírközlési 
szolgáltatónak” szöveg,

19.  83.  § (3a)  bekezdésében az „alkalmazandó elektronikus hírközlésre” szövegrész helyébe az „alkalmazandó, 
továbbá a  kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok telepítéséhez szükséges, elektronikus 
hírközlésre” szöveg,

20.  88. § (2) bekezdésében a „feleknek rendelkezniük kell:” szövegrész helyébe a „feleknek – a (2a) bekezdésben 
foglalt esetet ide nem értve – rendelkezniük kell:” szöveg,

21.  90.  § (2)  bekezdésében a  „különösen az  építményre,” szövegrész helyébe a  „különösen az  ingatlanra, 
az építményre,” szöveg,

22.  102.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „hálózati jellemzők,” szövegrész helyébe a „hálózati jellemzők és azok 
várható változása,” szöveg,

23.  102.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „vagy az  azokhoz történő hozzáférést korlátozó bármilyen feltételt,” 
szövegrész helyébe a  „ , illetve az  azokhoz történő hozzáférést korlátozó, módosító bármilyen feltételt, 
különös tekintettel a hagyományos infrastruktúrákról való átállásra vonatkozó feltételekre,” szöveg,

24.  102.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az  „a fogyatékos végfelhasználók” szövegrész helyébe 
az „a fogyatékossággal élő végfelhasználók” szöveg,

25.  103.  § (2)  bekezdésében az  „Amennyiben e  törvény vagy a  Hatóság határozata alapján a  szolgáltatót” 
szövegrész helyébe az „Amennyiben a  Hatóság határozata alapján a  szolgáltatót a  106.  §, illetve 106/A.  § 
szerinti,” szöveg,

26.  127.  § (4)  bekezdésében az „az e  törvényben és az  általános szerződési feltételekben” szövegrész helyébe 
az  „az e  törvényben, az  e  törvény felhatalmazása alapján kibocsátott, az  előfizetői szerződések részletes 
szabályairól szóló NMHH rendeletben és az általános szerződési feltételekben” szöveg,

27.  127.  § (4d)  bekezdésében a  „szerződés lejártát követően” szövegrész helyébe a  „szerződés lejártát vagy 
a 134. § (15) bekezdése szerinti elszámolást követően” szöveg,

28.  129.  § (1)  bekezdésében a „nyilvános előfizetői szolgáltatást” szövegrész helyébe a „nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatást” szöveg,

29.  134. § (5) bekezdés b) pontjában a „lejártának napját,” szövegrész helyébe a „lejártának kiszámítási módját,” 
szöveg,

30.  134.  § (10a)  bekezdés a)  pontjában az  „az előfizető halálával, jogutód nélküli” szövegrész helyébe 
az „az előfizető jogutód nélküli” szöveg,

31.  134.  § (10a)  bekezdés c)  pontjában a  „szerződés a  számhordozásra vonatkozó szabályok szerint 
a  számhordozás megvalósulásával,” szövegrész helyébe a  „szerződés a  szolgáltatóváltásra, illetve 
a számhordozásra vonatkozó szabályok szerint a szolgáltatóváltás, illetve a számhordozás megvalósulásával,” 
szöveg,

32.  137. § (1) bekezdés c) pontjában a „30 napos” szövegrész helyébe a „15 napos” szöveg,
33.  138. § (2) bekezdés a) pontjában az „az egyes fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve az illetékes hatóságoknál,” 

szövegrész helyébe az „illetve a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál,” szöveg,
34.  138.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „az előfizető mely fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez, 

hatósághoz” szövegrész helyébe az „az előfizető mely hatósághoz” szöveg,
35.  140.  § (4)  bekezdésében a  „telefonszolgáltatáson keresztül reklámközlemény” szövegrész helyébe 

a „telefonszolgáltatáson keresztül gazdasági reklám” szöveg,
36.  144/A. § (1)–(4) és (8) bekezdésében a „144. § (10)” szövegrész helyébe a „144. § (12)” szöveg,
37.  148. § (1) bekezdésében az „Európai Gazdasági Térség” szövegrész helyébe az „Európai Unió” szöveg,
38.  157. § (4) bekezdésében a „feldolgozhatja” szövegrész helyébe a „kezelheti” szöveg,
39.  158. § (7) bekezdés c) pontjában a „fogyasztó” szövegrész helyébe az „előfizető” szöveg,
40.  159. § (1) bekezdés a) pontjában az „a 156. § (16)–(17) bekezdés, a 157. § (2) és (8)–(10) bekezdés” szövegrész 

helyébe az „a 156. § (16) és (17) bekezdés, a 157. § (2) és (2a), (8)–(10) bekezdés” szöveg,
41.  159. § (1) bekezdés d) pontjában az „ajánlattevőnek” szövegrész helyébe az „előfizetőnek” szöveg,
42.  160.  § (2)  bekezdésében a „nyomtatott (telefonkönyv) vagy elektronikus” szövegrész helyébe az „az Elnök 

rendelete szerint előírt” szöveg,
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43.  161.  § (2)  bekezdésében a „továbbá más tagállam felhasználóinak hívás vagy SMS útján történő közvetlen 
hozzáférését” szövegrész helyébe a  „továbbá azt, hogy más tagállam felhasználói hívás vagy SMS útján 
közvetlenül hozzáférjenek a másik tagállam tudakozószolgáltatásához” szöveg,

44.  182.  § (3)  bekezdés 5.  pontjában a  „frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházásának és 
haszonbérbe adásának” szövegrész helyébe az „a rádióspektrum másodlagos kereskedelmének” szöveg,

45.  182.  § (3)  bekezdés 16.  pontjában az  „a számhordozhatóság szabályait” szövegrész helyébe 
az „a szolgáltatóváltás és a számhordozhatóság szabályait” szöveg,

46.  182.  § (3)  bekezdés 24.  pontjában az „és telefonkönyvekkel,” szövegrész helyébe a „ , a  telefonkönyvekkel, 
a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségével,” szöveg

lép.

86. § (1) Hatályát veszti az Eht.
 1.  „Együttműködés a fogyasztóvédelmi hatósággal” alcíme,
 2.  53/A. § (4)–(5) bekezdése,
 3.  64. §-ában az „ , illetve funkcionális szétválasztásra vonatkozó” szövegrész,
 4.  VII. Fejezete,
 5.  100. § (4) bekezdése,
 6.  108/A. §-t megelőző alcím címe,
 7.  „Közvetítőválasztás” alcíme,
 8.  118. §-a,
 9.  „Az egyetemes szolgáltatók, az egyetemes szolgáltató kijelölése” alcíme,
10.  „Az egyetemes szolgáltatás finanszírozása” alcíme,
11.  „Az egyetemes szolgáltatás ellenőrzése, módosítása, megszüntetése” alcíme,
12.  „Az egyetemes szolgáltatók együttműködése a távirat-szolgáltatás terén” alcíme,
13.  127. § (5)–(6) bekezdése,
14.  129. § (7)–(9) bekezdése,
15.  „Általános szerződési feltételek” alcíme,
16.  „Változás a szolgáltató személyében” alcíme,
17.  137. § (5)–(8) bekezdése,
18.  144/A. § (5) bekezdése,
19.  146. § (2) bekezdése,
20.  157. § (5) és (7) bekezdése,
21.  157. § (9) bekezdés d) és e) pontja,
22.  160. § (5) bekezdése,
23.  163. § (6) bekezdésében a „137. § (7) bekezdésében foglalt értesítést és a” szövegrész,
24.  182. § (3) bekezdés 7., 17. és 19. pontja.

 (2) Hatályát veszti
a) a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a  díjfizetés 

módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet
aa) 1. §-ában az „a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mktv.),” szövegrész,
ab) 2. § (1) bekezdésében az „az Mktv.,” szövegrész,
ac) 2/A. §-a,
ad) 14/A–14/F. §-a,
ae) 16. § (2) és (3) bekezdése,
af ) 18. § (2) bekezdésében az „A Hivatalnak az Mktv. szerinti, a filmalkotás kiskorúak védelme érdekében 

történő besorolási eljárása, a  mozielőzetes önálló besorolására irányuló eljárása, a  filmalkotás 
„art” minősítésére irányuló eljárása, a  filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolása 
tárgyában, kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának 
igazolása tárgyában vagy támogatásra jogosultság megállapítása és igazolása eljárása tárgyában 
lefolytatott eljárása, továbbá a  támogatási igazolás kiállítására, a  záró elszámolás elkészítésére, 
a koprodukciós igazolás, valamint az eredetigazolás kiállítására irányuló eljárása esetén az átutalási 
megbízás közlemény rovatában a kérelmező adószámát, a filmalkotás címét és az eljárás tárgyát kell 
feltüntetni.” szövegrész,
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ag) 19/A. § (1) bekezdésében a „ , továbbá a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, valamint 
a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész,

ah) 21. § (2) és (3) bekezdése.
b) a  filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és a  korhatár besorolási kategóriák 

feltüntetésének módjairól, valamint az  állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló filmgyártási 
költségek megállapításáról szóló 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet,

c) a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának 
rendjéről szóló 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet.

87. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–85. § és a 86. § (1) bekezdése 2020. december 21-én lép hatályba.

88. §  E törvény 85. § 3. és 4. pontja, valamint a 86. § (1) bekezdés 1. pontja az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.

89. §  Ez a  törvény az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

2020. évi LXXXVI. törvény
egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról*

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. § (1) A  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29.  § (1b)  bekezdés a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az állam tulajdonába és ellenérték nélkül az építtető vagyonkezelésébe kerül)
„a) az  országos közút fejlesztéséhez szükséges megvásárolt, kisajátított vagy az  építtető által más jogcímen 
a magyar állam javára megszerzett földrészlet;”

 (2) A Kkt. 29. §-a a következő (11b) bekezdéssel egészül ki:
„(11b) A  gyorsforgalmi utak pihenőhelyein, várakozóhelyein – a  magyar állam által szerződéses jogviszonnyal 
hasznosított területen – létesülő és már meglévő üzemanyagtöltő állomásokhoz, elektromos gyorstöltő 
állomásokhoz, vendéglátóipari egységekhez, kereskedelmi szálláshelyekhez és egyéb, a  közúti forgalom 
kiszolgálása érdekében megvalósított létesítményekhez kapcsolódó közlekedési létesítmények építtetője az állam 
képviselőjével a terület hasznosítására irányuló szerződéses jogviszonyban álló beruházó.”

2. § (1) A Kkt. 32. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az úthálózat közutakból és a közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. Az országos közúthálózat az állam 
tulajdonában, a  helyi közúthálózat a  települési vagy területi önkormányzat tulajdonában van. Magánútnak 
minősülnek a  természetes személyek és a  jogi személyek tulajdonában álló területen lévő utak. Magánútnak 
minősül továbbá az  állam vagy az  önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt út, 
továbbá az állam tulajdonában és a vízügyi igazgatási szerv kezelésében vagy vagyonkezelésében lévő elsőrendű 
árvízvédelmi fővonalakon a kerékpáros-forgalom számára megnyitott út.
(2) A  közutakat az  ingatlan-nyilvántartásban közútként kell feltüntetni. Közútnak kell tekinteni az  állam vagy 
az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, de az ingatlan-nyilvántartásban nem közútként feltüntetett
a) hidakon vezetett utakat, alagútban vezetett utakat,

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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b) elsőrendű árvízvédelmi fővonalakon vezetett, közforgalom számára nyitva álló utakat,
c) aluljárókat, valamint
d) a  közparkokban és a  telepszerű beépítésű lakóövezetben elhelyezhető épületek megközelítéséhez, és 
a területükön elhelyezkedő létesítmények parkolási igényének kielégítéséhez szükséges utakat és parkolókat vagy 
az azokon keresztülvezető gyalogutakat, gyalog- és kerékpárutakat, valamint kerékpárutakat.
(3) Ha az  (1)  bekezdésben megjelölt utak forgalmi jellege – ideértve az  út jelentőségét, forgalmi terhelését és 
a forgalom összetételét – megváltozik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerint, a  29.  §, valamint a  46/A.  § szerint hatáskörrel rendelkező közlekedési hatóság országos közút esetén 
a  vagyonkezelő, helyi közút és magánút esetén a  tulajdonos kérelmére dönt a  vonatkozó elfogadott terület-, 
vagy településrendezési eszközök szükség szerinti módosítását követően az  országos közút helyi közúttá vagy 
magánúttá, a helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, az állami vagy önkormányzati tulajdonú magánút helyi 
közúttá vagy országos közúttá minősítéséről.”

 (2) A Kkt. 32. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az  utak tulajdonosai a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6.  § (3b) és (3c)  bekezdése 
alapján az  utak tulajdonjogát egymás javára – helyi és országos közutak esetén – ingyenesen átruházzák, arról 
a változások ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére alkalmas megállapodást kötnek. Ha a közlekedési hatóság 
állami tulajdonú ingatlanon megépített utat helyi közúttá vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanon megépített 
utat országos közúttá minősít vagy akként helyez forgalomba, az  érintett ingatlan tulajdonosa és országos közút 
esetén a magyar állam képviseletében eljáró szerv, helyi közút esetén a helyi önkormányzat a közút tulajdonjogának 
átruházására köteles – az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére alkalmas – megállapodást kötni, és köteles azt 
átadni és átvenni. Az átruházásra ingyenesen, könyv szerinti értéken kerül sor.
(3b) A közút 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti kezelője és a helyi önkormányzat együttes kérelmére 
a  29.  §, valamint a  46/A.  § szerint hatáskörrel rendelkező közlekedési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki 
a  közútként forgalomba helyezett ingatlan esetében annak igazolására, hogy az  országos közútnak vagy helyi 
közútnak minősül, függetlenül a  közút által érintett ingatlanok művelési ágától és azok ingatlan-nyilvántartásban 
feltüntetett tulajdoni helyzetétől.
(3c) A  (3b)  bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány alapján az  érintett ingatlanok – amennyiben azok kizárólag 
a  magyar állam és a  helyi önkormányzat tulajdonában állnak – és szükség esetén a  közút tulajdonjogának 
átruházására vonatkozóan a  magyar állam képviseletében eljáró szerv és a  helyi önkormányzat az  ingatlan-
nyilvántartáson való átvezetésére alkalmas megállapodást köthet. Az  átruházásra ingyenesen, könyv szerinti 
értéken kerül sor.”

3. §  A Kkt. 33.  § (1)  bekezdés b)  pont bb) és bc)  alpontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  b)  pont 
a következő bd) és be) alponttal egészül ki:
[E törvény szerint az út kezelői:
az a) pontban nem említett]
„bb) helyi közutak, a lakott területen lévő járda tekintetében a helyi önkormányzat vagy a fenntartásra, a fejlesztésre 
és a  fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben a helyi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
bc) a  bb)  alpont szerinti helyi közutak, járdák tekintetében a  bb)  alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os 
tulajdonában álló gazdálkodó szervezet;
bd) a  lakott területen kívül lévő autóbusz-megállóhely tekintetében – eltérő megállapodás hiányában – a  közút 
kezelője, a  lakott területen lévő autóbusz-megállóhely tekintetében – nem beleértve a  járművek közlekedésére 
szolgáló felületet, amely vonatkozásában a közút kezelője – a helyi önkormányzat vagy a fenntartásra, a fejlesztésre 
és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 
a helyi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
be) a bd) alpont szerinti lakott területen lévő autóbusz-megállóhelyek tekintetében a bd) alpont szerinti gazdálkodó 
szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet;”

4. §  A Kkt. 33/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak beszedésének feladatait, a használati díjak megfizetéséhez kapcsolódó, 
jogszabályban meghatározott korrekciós szolgáltatásokat, szolgáltatás jellegű feladatokat, valamint a díjellenőrzési 
létesítmények üzemeltetését, működtetését a  NÚSZ Zrt. látja el. E  feladatai ellátása tekintetében a  NÚSZ Zrt. 
jogosult a  közúti közlekedési nyilvántartás adataihoz a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben 
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foglaltak szerint hozzáférni. Ennek végrehajtása érdekében a  NÚSZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások biztosítására 
vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos feladatokat a miniszter látja el.”

5. §  A Kkt. 33/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  használati díjfizetéssel érintett országos közutakat – ideértve erre irányuló szerződés esetén  
a  33.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kezelő által működtetett országos közutat is – vagy azok egyes szakaszait, 
a  használati díj, ennek megfizetése elmaradása esetén a  pótdíjat vagy meghatározásának módját, valamint 
a fizetés módját és feltételeit – a Kormány által jóváhagyott elvek alapján – a miniszter az államháztartásért felelős 
miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítja meg.”

6. §  A Kkt. 33/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott állami adó- és 
vámhatósági feladataihoz kapcsolódó ellenőrző tevékenysége, az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása céljából  
– egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel vagy megkeresés útján – jogosult 
átvenni
a) a gépjármű-nyilvántartásból a jármű-azonosító adatokat, a természetes személy üzemben tartó személyes adatait 
és a nem természetes személy üzemben tartó azonosításához szükséges adatokat,
b) az  arra vonatkozó adatot, hogy ellenőrzés alá vont jármű a  díjköteles útszakaszok térítésmentes használatára 
jogosultak nyilvántartásában szerepel,
c) a  közút kezelője vagy az  általa megbízott közreműködő, továbbá a  megengedett legnagyobb össztömeget, 
tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti ellenőrzésére jogosult hatóság, valamint az  e  törvény 
végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti útdíjszedő által kezelt, a  jármű tömegére, tengelyterhelésére, 
valamint méretére vonatkozó adatokat a mérés időpontjával, helyszínével és a jármű forgalmi rendszámával együtt, 
valamint
d) a  20.  § (11)  bekezdés f )  pontjában meghatározott ellenőrző hatóság által a  behajtási tilalomra, a  korlátozott 
övezetre (zóna) vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzésével kapcsolatban kezelt, a  jármű tömegére, 
tengelyterhelésére, valamint méretére vonatkozó adatokat az észlelés időpontjával, helyszínével és a jármű forgalmi 
rendszámával együtt.
(6) Az állami adó- és vámhatóság a feladatai ellátásához átvett adatokat 7 évig kezelheti.”

7. § (1) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„2. az útügyi igazgatás eljárási szabályait, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának feltételeit, a közút nem közlekedési 
célú igénybevételéért fizetendő díj feltételeiről szóló szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg)

 (2) A Kkt. 48. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„g) a miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben
1. a díjfizetéssel érintett országos közutakat – ideértve az erre irányuló koncessziós szerződés alapján működtetett 
országos közutat is – vagy azok egyes szakaszait,
2. a  33/A.  § szerinti használati díj, valamint ezek megfizetésének elmaradása esetén a  pótdíjat valamint a  pótdíj 
megfizetésének elmaradása esetén a többletpótdíjat vagy meghatározásának módját,
3. a díjfizetés módját és feltételeit,
4. a 33/A. § szerinti időtartamot,”
(rendeletben állapítsa meg)

8. §  A Kkt. 24/A. § (2) bekezdésében az „A jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata” szövegrész helyébe 
az „A jármű honosítási eljárása, forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata” szöveg lép.
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2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvény módosítása

9. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21.  §-a a  következő 
x) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„x) az  értesítési cím, az  állampolgárság, a  családi állapot, a  házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének helye, a  nem, a  nyilvántartásból való – az  elhalálozáson kívüli – kikerülés oka, helye és ideje adatok 
kivételével a vasúti közlekedési hatóság az elektronikus vasúti személyi és szervezeti nyilvántartás vezetése céljából;”

3. A légiközlekedéséről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

10. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül 
ki:
„(3a) A pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzemben 
tartóiról szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti bejelentő 
hatóság és piacfelügyeleti hatóság Magyarországon a légiközlekedési hatóság.”

11. §  Az Lt. 74/A. § (1) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„y) a  pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a  pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzemben 
tartóiról szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. cikk (1) bekezdése.”

12. §  Az Lt. 61. § (5) bekezdésében a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. december 31-ig” szöveg lép.

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény módosítása

13. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi  
XX. törvény 37. §-a a következő (1k) bekezdéssel egészül ki:
„(1k) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – a vasúti közlekedési hatóság 
részére erre irányuló igénye esetén rendszeres adatátadást teljesít az  elektronikus vasúti személyi és szervezeti 
nyilvántartásban szereplő polgár természetes személyazonosító adatainak, lakóhelyének és tartózkodási helyének 
változásáról, továbbá az érintett elhalálozása helyéről és idejéről.”

5. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

14. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 26. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  képesítő okmányban megnevezett tevékenység akkor végezhető, ha az  okmány tulajdonosa büntetlen 
előéletű, vagy ha a hajózási képesítéshez kötött foglalkozástól vagy járművezetéstől eltiltás hatálya alatt nem áll.
(4) E § alkalmazásában a továbbiakban büntetlen előéletűnek minősül az, akit
a) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 
1978. évi IV. törvény) szerinti az  élet, a  testi épség és az  egészség elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény 
XII. fejezet I. cím), kényszerítés (1978. évi IV. törvény 174.  §), közösség tagja elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 
174/B. §), személyi szabadság megsértése (1978. évi IV. törvény 175. §), emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §), 
emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B.  §), magánlaksértés (1978. évi IV. törvény 176.  §), zaklatás  
(1978. évi IV. törvény 176/A.  §), magántitok megsértése (1978. évi IV. törvény 177.  §), visszaélés személyes adattal 
(1978. évi IV. törvény 177/A.  §), levéltitok megsértése (1978. évi IV. törvény 178.  §), magántitok jogosulatlan 
megismerése (1978. évi IV. törvény 178/A. §), közlekedési bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XIII. fejezet), kiskorú 
veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény 195.  §), erőszakos közösülés (1978. évi IV. törvény 197.  §), szemérem elleni 
erőszak (1978. évi IV. törvény 198. §), megrontás (1978. évi IV. törvény 201. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés 
(1978. évi IV. törvény 204.  §), üzletszerű kéjelgés elősegítése (1978. évi IV. törvény 205.  §), kitartottság (1978. évi  
IV. törvény 206.  §), kerítés (1978. évi IV. törvény 207.  §), szeméremsértés (1978. évi IV. törvény 208.  §), 
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embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218.  §), bántalmazás hivatalos eljárásban (1978. évi IV. törvény 226.  §), 
kényszervallatás (1978. évi IV. törvény 227.  §), jogellenes fogvatartás (1978. évi IV. törvény 228.  §), hivatalos 
személy elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet 5. cím), hatósági eljárás akadályozása  
(1978. évi IV. törvény 242/A.  §), hatóság eljárásának megzavarása (1978. évi IV. törvény 242/B.  §), bűnpártolás  
[1978. évi IV. törvény 244.  § (3)  bekezdés a)  pont], fogolyzendülés (1978. évi IV. törvény 246.  §), közveszélyokozás 
(1978. évi IV. törvény 259.  §), közérdekű üzem működésének megzavarása (1978. évi IV. törvény 260.  §), 
terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261.  §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény 
261/A.  § (2)  bekezdés a)  pont és (3)  bekezdés), légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges 
áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262.  §), visszaélés robbanóanyaggal vagy 
robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263.  §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A.  §), 
bűnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C.  §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel 
(1978. évi IV. törvény 264/C.  §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271.  §), rendbontás (1978. évi IV. törvény 
271/A.  §), önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273.  §), közbizalom elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény 
XVI. fejezet III. cím), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C.  §), visszaélés kábítószer-prekurzorral  
(1978. évi IV. törvény 283/A.  §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 283/B.  §), fogyasztó 
megtévesztése (1978. évi IV. törvény 296/A.  §), pénzhamisítás [1978. évi IV. törvény 304.  § (1)–(3)  bekezdés], lopás 
(1978. évi IV. törvény 316.  §), csalás (1978. évi IV. törvény 318.  §), rablás (1978. évi IV. törvény 321.  §), kifosztás  
(1978. évi IV. törvény 322. §), zsarolás (1978. évi IV. törvény 323. §), rongálás (1978. évi IV. törvény 324. §), orgazdaság 
(1978. évi IV. törvény 326. §), jármű önkényes elvétele (1978. évi IV. törvény 327. §), szökés [1978. évi IV. törvény 343. § 
(2) bekezdés a) és d) pont], zendülés [1978. évi IV. törvény 352. § (2)–(3) bekezdés], elöljáró vagy szolgálati közeg elleni 
erőszak (1978. évi IV. törvény 355. §), valamint
b) a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberölés (Btk. 160.  §), 
erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161.  §), testi sértés (Btk. 164.  §), foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés [Btk. 165.  § (3)  bekezdés], segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 166.  §), kábítószer-kereskedelem  
(Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének 
elősegítése (Btk. 182.  §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183.  §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés  
(Btk. 184–184/C.  §), az  emberi szabadság elleni bűncselekmények (Btk. XVIII. Fejezet), szexuális kényszerítés  
(Btk. 196.  §), szexuális erőszak (Btk. 197.  §), szexuális visszaélés (Btk. 198.  §), kerítés (Btk. 200.  §), prostitúció 
elősegítése (Btk. 201. §), kitartottság (Btk. 202. §), gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia 
(Btk. 204.  §), szeméremsértés (Btk. 205.  §), kiskorú veszélyeztetése (Btk. 208.  §), gyermekmunka (Btk. 209.  §), 
kapcsolati erőszak (Btk. 212/A.  §), közösség tagja elleni erőszak (Btk. 216.  §), személyes adattal visszaélés  
(Btk. 219.  §), magánlaksértés (Btk. 221.  §), zaklatás (Btk. 222.  §), magántitok megsértése (Btk. 223.  §), levéltitok 
megsértése (Btk. 224.  §), a  közlekedési bűncselekmények (Btk. XXII. Fejezet), kényszerítés hatósági eljárásban 
(Btk. 278.  §), hatósági eljárás megzavarása (Btk. 279.  §), bűnpártolás [Btk. 282.  § (3)  bekezdés a)–c)  pont], 
fogolyzendülés (Btk. 284. §), bántalmazás hivatalos eljárásban (Btk. 301. §), bántalmazás közfeladatot ellátó személy 
eljárásában (Btk. 302.  §), kényszervallatás (Btk. 303.  §), jogellenes fogvatartás (Btk. 304.  §), a  hivatalos személy 
elleni bűncselekmények (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314–316/A.  §), terrorizmus finanszírozása  
(Btk. 318–319. §), jármű hatalomba kerítése (Btk. 320. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása 
(Btk. 322.  §), közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 323.  §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 
visszaélés (Btk. 324. §), lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel 
visszaélés (Btk. 326.  §), garázdaság (Btk. 339.  §), rendbontás (Btk. 340.  §), közokirat-hamisítás (Btk. 342–343.  §), 
biztonsági okmány hamisítása (Btk. 344.  §), okirattal visszaélés (Btk. 346.  §), egyedi azonosító jellel visszaélés  
(Btk. 347.  §), gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása (Btk. 348.  §), határzár 
megrongálása (Btk. 352/B.  §), embercsempészés (Btk. 353.  §), a  vagyon elleni erőszakos bűncselekmények  
(Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370.  §), rongálás (Btk. 371.  §), csalás (Btk. 373.  §), gazdasági csalás (Btk. 374.  §), 
információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375.  §), orgazdaság (Btk. 379.  §), jármű önkényes 
elvétele (Btk. 380.  §), pénzhamisítás [Btk. 389.  § (1)–(2)  bekezdés], fogyasztók megtévesztése (Btk. 417.  §), szökés 
(Btk. 434.  § a) és d)  pont), zendülés [Btk. 442.  § (2)–(4)  bekezdés], elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak  
(Btk. 445. §), elöljáró vagy szolgálati közeg védelmére kelt vagy arra rendelt személy elleni erőszak (Btk. 446. §)
miatt vagy bűnszervezet keretében elkövetett bűntett miatt nem ítéltek el, vagy a  mentesítésre meghatározott 
időtartam már eltelt.
(5) A  hajózási hatóság a  hajózási képesítésekről és a  kiadott hajózási képesítő okmányokról nyilvántartást vezet. 
A  nyilvántartás – a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza a következő adatokat:
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a) természetes személyazonosító adatok,
b) a képesítéssel rendelkező lakcíme és elérhetőségei (értesítési cím, telefonszám, e-mail-cím),
c) továbbképzésen történt részvétel időpontja,
d) képesítő okmány száma, a kiadás dátuma,
e) a nyilvántartást vezető hajózási hatóság megnevezése,
f ) a nyilvántartásba vétel száma, időpontja.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti nyilvántartás c)–f )  pontjában szereplő adatok vonatkozásában közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.”

15. §  A Vkt. 48/A. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A  Vizsgaközpont az  e  törvényben, valamint a  hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott vizsgáztatási tevékenységével összefüggésben jogosult a  (4)  bekezdés a)  pontjában foglalt, 
valamint a  hajózási képesítő vizsgára jelentkező és a  vizsgát tett személy egészségi alkalmasságra vonatkozó 
adatait a  vizsgára jelentkezéstől számítottan két évig, a  vizsgára jelentkező és a  vizsgát tett személy természetes 
személyazonosító adatait, képesítéssel kapcsolatos adatait kezelni és – ezek hitelességének utólagos igazolása 
céljából – nyilvántartani a vizsga letételét követő 40 évig.”

16. §  A Vkt.
a) 26.  § (2)  bekezdésében a „hajózási hatóság” szövegrész helyébe a „hajózási hatóság vagy a  vizsgaközpont” 

szöveg,
b) 26.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az „orgazdaság” szövegrész helyébe az „a 2020. december 31-ig hatályban 

volt orgazdaság” szöveg,
c) 60. § (2) bekezdésében a „legfeljebb 1 000 000 forint” szöveg helyébe a „legfeljebb 5 000 000” forint szöveg
lép.

17. §  Hatályát veszti a Vkt. 60.  § (1)  bekezdésében az „– a  hajózási bírság mértékéről és kivetésének szabályairól szóló 
kormányrendeletben előírtak szerint –” szövegrész.

6. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló  
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

18. §  A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi  
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Kormány a  6.  §-ban említett rendeletben – amennyiben a  műszaki feltételek ezt lehetővé teszik –  
az (1) bekezdésben meghatározottnál keskenyebb területsávot is megállapíthat. Ebben az esetben az (1) bekezdés 
szerinti korlátozás a rendeletben megállapított területsávra vonatkozik.”

19. §  Hatályát veszti az Aptv. 17. § (3) és (4) bekezdése, valamint (6)–(10) bekezdése.

7. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

20. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.). 2.  § 1.  pontja a  következő 
1.12.–1.18. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában általános fogalmak:)
„1.12. vasúti műszaki bizottság: az e  törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelettel a vasúti műszaki 
előírások és szakmai állásfoglalások kidolgozására létrehozott szakértői testület;
1.13. vasúti műszaki előírás: a  vasúti műszaki bizottság által a  közlekedési hatóság egyetértésével javaslatként 
előterjesztett, jogszabályban kihirdetett vagy jogszabály felhatalmazása alapján kiadott nemzeti szabály, 
nemzeti előírás vagy jogszabály felhatalmazása alapján a  hatóság és a  vasúti műszaki bizottság által térítés- és 
megkülönböztetésmentesen közzétett nemzeti ajánlás;
1.14. nemzeti szabály: olyan vasúti műszaki előírás, amely az  uniós vasúti rendszer magyarországi rendszerére 
vonatkozóan jogszabályban kihirdetett vagy jogszabály felhatalmazása alapján kiadott kötelező erejű, az  egyes 
alrendszerekre vagy alrendszerrészekre, a  vasúti társaságokra, pályahálózat-működtetőkre vagy harmadik felekre 
vonatkozó uniós vagy nemzetközi szabályoktól eltérő vasútbiztonsági vagy műszaki követelményeket tartalmaz;
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1.15. nemzeti előírás: olyan vasúti műszaki előírás, amely a magyar vasúti rendszernek az uniós vasúti rendszerhez 
nem tartozó részére vonatkozóan jogszabályban kihirdetett vagy jogszabály felhatalmazása alapján kiadott kötelező 
erejű, az  egyes alrendszerekre vagy alrendszerrészekre, a  vasúti társaságokra, pályahálózat-működtetőkre vagy 
harmadik felekre vonatkozó műszaki vagy biztonsági követelményeket határoz meg;
1.16. nemzeti ajánlás: a  megfelelés nemzeti szinten elfogadható módja, valamint a  vasúti műszaki bizottság 
által kiadott, nem kötelező erejű vélemény, amely meghatározza a  nemzeti előírásoknak való megfelelés 
megállapításának különböző módjait;
1.17. a  megfelelés nemzeti szinten elfogadható módja: a  vasúti műszaki bizottság által kiadott, nem kötelező erejű 
vélemény, amely meghatározza a nemzeti szabályoknak való megfelelés megállapításának különböző módjait;
1.18. helyi jellegű szabály: olyan nemzeti szabály, amely a  vasút-villamosra, vagy az  uniós vasúti rendszer 
magyarországi rendszerére vonatkozóan a vasúti pályahálózat egy meghatározott szakaszára vonatkozik, és az uniós 
vasúti rendszer részét képező magyarországi rendszer egy pályaszakaszára adott esetben olyan előírást is tartalmaz, 
amely egy adott nemzeti szabályban megfogalmazott előírástól való eltérést határoz meg.”

21. §  A Vtv. 3/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A miniszter látja el – az általa kijelölt szervezet útján – a vasúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét 
szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatokat, valamint az átjárhatósági rendszerelemek és kapcsolódási 
pontok rendszerintegrációjának ellenőrzését, a  vonatkozó európai uniós előírásoknak való teljes körű 
adminisztrációs megfelelésének biztosítását. A kijelölt szervezet számára – a jogszabályban meghatározott forrásból 
a miniszter által vezetett minisztérium igazgatása terhére – a miniszter döntése alapján támogatás is nyújtható.”

22. §  A Vtv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) E törvény alapján műszaki hatósági engedély (a továbbiakban: műszaki engedély) szükséges
a) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a vasúti pálya és tartozékai – ideértve a trolibusz felsővezetékét is –
aa) tekintetében feltétfüzet alkalmazásához,
ab) engedélyezési feltételeinek előzetes vizsgálatához (elvi építési engedély),
ac) építéséhez,
ad) átalakításához, korszerűsítéséhez,
ae) használatbavételéhez,
af ) ideiglenes használatbavételéhez,
ag) fennmaradásához,
ah) megszüntetéséhez, bontásához,
ai) üzemszünetéhez,
aj) tekintetében az építési engedélyben foglaltaktól való eltéréshez;
b) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a vasúti jármű
ba) forgalomba hozatalához,
bb) típusának engedélyezéséhez,
bc) elvi előzetes típusa engedélyezéséhez,
bd) előzetes típusa engedélyezéséhez,
be) üzembe helyezéséhez,
bf ) átalakításához,
bg) honosításához,
bh) különleges menete engedélyezéséhez;
c) a vasúti járművekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok, nyomástartó edények forgalomba hozatalához és 
üzemben tartásához, valamint átalakításához;
d) a  vasúti járművekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények vizsgálatát végző 
személyek és szervezetek tevékenységéhez;
e) a  vasúti járművek, vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezései – a  futómű, a  fék, a  kocsiszekrény és 
a vonatbefolyásoló berendezés – javítását, karbantartását és időszakos vizsgálatát végző személyek és szervezetek 
tevékenységéhez.
(2) A műszaki engedélyt a közlekedési hatóság – az a)–b) pontok esetén e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben, a  c)–e)  pontok esetén e  törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben 
meghatározott feltételek szerint – adja ki.”
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23. §  A Vtv. „NEMZETI SZABÁLYOK” című alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„NEMZETI SZABÁLYOK, NEMZETI ELŐÍRÁSOK ÉS NEMZETI AJÁNLÁSOK
30. § (1) A nemzeti szabályok és a nemzeti előírások
a) jogszabályban,
b) a vasúti műszaki bizottság által kidolgozott és a közlekedési hatóság által közzétett vasúti műszaki előírásokban
kerülnek meghatározásra.
(2) A  vasútbiztonságot érintően a  Bizottságnak és az  Ügynökségnek bejelentett nemzeti szabályoknak meg kell 
felelniük az alábbi együttes feltételeknek:
a) a következő tárgykörök valamelyikére vonatkoznak
aa) a meglévő nemzeti biztonsági célokra és biztonsági módszerekre vonatkozó szabályok;
ab) a  vasúti társaságok biztonságirányítási rendszereinek követelményeire és biztonsági tanúsítására vonatkozó 
szabályok;
ac) a  vasúti hálózatra vonatkozó közös üzemeltetési szabályok, amelyek még nem tartoznak az  átjárhatósági 
műszaki előírások hatálya alá, beleértve a forgalomirányító és jelző-rendszerre vonatkozó szabályokat is;
ad) a  kiegészítő belső üzemeltetési szabályokra vonatkozó követelményeket meghatározó szabályok, amelyeket 
a pályahálózat-működtetők és a vasúti társaságok határoznak meg;
ae) a  biztonság szempontjából elengedhetetlen feladatokat ellátó személyzetre vonatkozó szabályok, ideértve 
a  felvételi követelményeket, az  orvosi alkalmasságot, a  szakképzést és engedélyezést, amennyiben azokat nem 
szabályozzák az átjárhatósági műszaki előírások;
af ) a balesetek és a váratlan események kivizsgálására vonatkozó szabályok;
b) megfelelnek az  európai uniós jogszabályoknak, különös tekintettel az  ÁME-kre, a  közös biztonsági célokra és 
a közös biztonsági módszerekre; és
c) nem vezetnek önkényes megkülönböztetéshez vagy a tagállamok közötti vasúti árufuvarozás és személyszállítás 
burkolt korlátozásához.
(3) A vasútbiztonságot érintően abban az esetben fogadható el új nemzeti szabály:
a) ha bizonyos meglévő biztonsági módszerekre vonatkozó szabályokra nem terjed ki a közös biztonsági módszerek 
hatálya;
b) ha a vasúti hálózatra vonatkozó üzemeltetési szabályok még nem tartoznak az ÁME-k hatálya alá;
c) sürgős megelőző intézkedésként, különösen balesetet vagy váratlan eseményt követően;
d) ha egy korábban már bejelentett szabályt felül kell vizsgálni; vagy
e) ha a biztonság szempontjából elengedhetetlen feladatokat ellátó személyzetre vonatkozó szabályok – ideértve 
a felvételi követelményeket, a fizikai és pszichológiai alkalmasságot és a szakképzést – még nem tartoznak az ÁME-k 
sem a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá.
(4) A  vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának megteremtésére vonatkozó alapvető követelmények 
végrehajtására vonatkozóan a  Bizottság és az  Ügynökség részére bejelentett nemzeti szabály és az  ennek való 
megfelelés nemzeti szinten elfogadható módja a következő esetekre vonatkozhat:
a) olyan esetre, amelynél az ÁME-k nem térnek ki vagy nem térnek ki maradéktalanul az alapvető követelményeknek 
megfelelő aspektusokra, beleértve a nyitott kérdéseket is,
b) olyan esetre, amelynél egy vagy több ÁME valamely része vagy egésze tekintetében az  alkalmazás alóli 
mentesülés bejelentése megtörtént,
c) olyan különleges esetre, amelynél a  vonatkozó ÁME-ben nem szereplő műszaki szabályok alkalmazása válik 
szükségessé,
d) olyan esetre, amelynél olyan meglévő rendszerek meghatározására alkalmazott nemzeti szabály alkalmazása válik 
szükségessé, amelynek célja, hogy értékelje a járműnek a hálózattal való műszaki összeegyeztethetőségét,
e) az ÁME-k hatályán kívül eső hálózatok és járművek esetére,
f ) olyan esetre, amelynél sürgős ideiglenes megelőző intézkedésekre van szükség, különösen balesetet követően.
(5) A (4) bekezdésben foglalt eseteken túl a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának megteremtésére vonatkozó 
alapvető követelmények végrehajtására és az  ennek való megfelelés nemzeti szinten elfogadható módjára 
vonatkozó új nemzeti szabályt a következő esetben lehet meghatározni:
a) ha egy ÁME nem felel meg maradéktalanul az alapvető követelményeknek, vagy
b) sürgős megelőző intézkedésként, különösen balesetet vagy váratlan eseményt követően.
(6) A (7)–(8) bekezdésben meghatározott eset kivételével
a) új nemzeti szabály bevezetése esetén,
b) a nemzeti szabály módosításakor,
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c) az ÁME alkalmazása alóli mentesülés iránti kérelem benyújtásával egy időben, vagy
d) ha az érintett ÁME közzététele vagy felülvizsgálata nyomán a nemzeti szabályt hatályon kívül kell helyezni
a közlekedési hatóság a nemzeti szabály vagy annak hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezés tervezetét 
– vasúti műszaki bizottság által kiadott vasúti műszaki előírás esetében a  közlekedési hatóság 80.  § (1)  bekezdés 
g)  pontja szerinti vizsgálatát követően – az Ügynökség által működtetett informatikai rendszer útján megküldi 
a Bizottságnak és az Ügynökségnek, és ismerteti bevezetésének vagy hatályon kívül helyezésének indokait.
(7) Az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a közlekedési hatóság a már kihirdetett nemzeti szabályt 
küldi meg az  Ügynökség által működtetett informatikai rendszer útján a  Bizottságnak és az  Ügynökségnek, és 
ismerteti a bevezetésének indokait.
(8) Ha a  vasút-villamosra vonatkozóan nincs hatályban átjárhatósági műszaki előírás, a  rá vonatkozó nemzeti 
szabályokat úgy kell megalkotni, hogy biztosítsák a vasút-villamosnak a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról 
szóló rendeletben meghatározott alapvető követelményeknek történő megfelelését.
(9) A helyi jellegű szabályt és korlátozást megállapító, az infrastruktúra-nyilvántartásban feltüntetésre került nemzeti 
szabály esetében a (6)–(7) bekezdést nem kell alkalmazni.
(10) Ha az  Ügynökség az  (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 26.  cikke szerinti vizsgálata után 
a kihirdetett nemzeti szabály módosítását vagy hatályon kívül helyezését kéri, a közlekedési hatóság haladéktalanul 
intézkedik a nemzeti szabály módosítása vagy hatályon kívül helyezése iránt.
(11) Az  (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 26.  cikke szerinti vizsgálata során az  Ügynökség és 
a Bizottság által elfogadott és ezt követően kihirdetett új nemzeti szabályt a közlekedési hatóság az Ügynökség által 
működtetett informatikai rendszer útján megküldi a Bizottságnak és az Ügynökségnek.
(12) A  jogszabályokban – valamint az  uniós vasúti rendszer részét képező vasúti pályahálózatot működtető vagy 
azon közlekedő vasúti társaság esetén az  egyéb nemzeti szabályokban – meghatározott keretek között a  vasúti 
közlekedés biztonságával összefüggő vasúti társasági előírásokat a vasúti társaság biztonsági szabályzatban állapítja 
meg. A biztonsági szabályzatot a közlekedési hatóság hagyja jóvá.
(13) A  bejelentett nemzeti szabályokra nem vonatkozik az  áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának 
biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és 
jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló kormányrendelet szerinti értesítési eljárás.
30/A. § (1) A vasúti jármű tervezése, gyártása, átalakítása, típusvizsgálata, üzembe helyezését és forgalomba adását 
megelőző vizsgálata, üzembe helyezése, forgalomba helyezése, karbantartása, üzemeltetése, valamint használata 
során betartandó műszaki követelményekre vonatkozó szabályok a  vasúti jármű tervezésének, gyártásának, 
átalakításának, valamint használata során betartandó műszaki és üzemeltetési követelményeknek részletes műszaki 
szabályairól szóló miniszteri rendelet, valamint a  vasúti műszaki bizottság által kidolgozott és a  hatóság által 
a jogszabályban megállapított tárgykörben és keretek között kiadott vasúti műszaki előírások határozzák meg.
(2) A  vasúti pálya és tartozékai tervezése, építése, kivitelezése, üzembe helyezését megelőző vizsgálata, üzembe 
helyezése, karbantartása, fenntartásával kapcsolatos vizsgálata, valamint üzemeltetése során betartandó műszaki 
követelményekre vonatkozó szabályok a  vasúti pálya és tartozékai tervezése, építése, kivitelezése, üzembe 
helyezését megelőző vizsgálata, üzembe helyezése, karbantartása, fenntartásával kapcsolatos vizsgálata, valamint 
üzemeltetése során betartandó műszaki követelmények szabályairól szóló miniszteri rendelet, valamint a  vasúti 
műszaki bizottság kidolgozott és a  hatóság által a  jogszabályban megállapított tárgykörben és keretek között 
kiadott vasúti műszaki előírások határozzák meg.
(3) A  vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott vasúti munkavállalók képzése, 
oktatása, vizsgáztatása során alkalmazható szimulációs eszközök tervezésére, vizsgálatára, alkalmazhatóságára, 
üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó műszaki követelményeket a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő 
munkakörben foglalkoztatott vasúti munkavállalók képzése, oktatása, vizsgáztatása során alkalmazható szimulációs 
eszközök tervezése, vizsgálata, alkalmazhatósága, üzemeltetése, karbantartása vonatkozó műszaki követelmények 
szabályairól szóló miniszteri rendelet, valamint a  vasúti műszaki bizottság által kidolgozott és a  hatóság által 
a jogszabályban megállapított tárgykörben és keretek között kiadott vasúti műszaki előírások határozzák meg.
(4) A  vasúti forgalom lebonyolításával összefüggő alapvető szabályokat, a  forgalomban részt vevő vonatok 
terhelésére, összeállítására, megfékezettségére, a  kötelezően elvégzendő vizsgálatokra vonatkozó szabályokat 
a  vasúti forgalom lebonyolításával összefüggő alapvető szabályokról, a  forgalomban részt vevő vonatok 
terhelésének, összeállításának, megfékezettségének, a  kötelezően elvégzendő vizsgálatoknak a  szabályairól 
szóló miniszteri rendelet, valamint a  vasúti műszaki bizottság által kidolgozott és a  hatóság által a  jogszabályban 
megállapított tárgykörben és keretek között kiadott vasúti műszaki előírások határozzák meg.
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(5) A  (4)  bekezdés szerinti vasúti műszaki előírásokban meghatározott tárgykörökben és keretek között a  vasúti 
forgalom operatív lebonyolításával összefüggő folyamatokat a vasúti pályahálózat működtetője biztonságirányítási 
rendszerébe illeszkedő szabályzatokban (a továbbiakban: hálózati forgalmi szabályzatok) állapítja meg. A  hálózati 
forgalmi szabályzatokat a pályahálózat-működtető a közlekedési hatóságnak megküldi.
(6) A  vasúti rendszer, a  vasúti alrendszer és rendszerelem bevezetésével, módosításával és üzemeltetésével 
kapcsolatos kockázati besorolások rangsorolására, a  kockázatértékelés módszertanára, a  biztonságintegritás 
szintjére vonatkozó nemzeti értékek meghatározására és a  rendelkezésre állással kapcsolatos követelményeket 
a vasúti rendszer, a vasúti alrendszer és rendszerelem bevezetésével, módosításával és üzemeltetésével kapcsolatos 
kockázati besorolások rangsorolására, a kockázatértékelés módszertanára, a biztonságintegritás szintjére vonatkozó 
nemzeti értékek meghatározására és a  rendelkezésre állással kapcsolatos követelmények műszaki szabályairól 
szóló miniszteri rendelet, valamint a  vasúti műszaki bizottság által kidolgozott és a  hatóság által a  jogszabályban 
megállapított tárgykörben és keretek között kiadott vasúti műszaki előírások határozzák meg.
(7) Az  utasok biztonságát szolgáló védelmi rendszerek tervezésére, karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó 
követelményeket az utasok biztonságát szolgáló védelmi rendszerek tervezésére, karbantartására és üzemeltetésére 
vonatkozó követelmények műszaki szabályairól szóló miniszteri rendelet, valamint a vasúti műszaki bizottság által 
kidolgozott és a hatóság által a  jogszabályban megállapított tárgykörben és keretek között kiadott vasúti műszaki 
előírások határozzák meg.”

24. §  A Vtv. 31. § (1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Ha az  (1a)  bekezdésben meghatározott szervezetek részéről az  (1a)–(1c)  bekezdésekben meghatározott 
kockázatelemzés elvégzése vagy kockázatkezelési intézkedés végrehajtása szükséges, ezeket a  kijelölő hatóság 
engedélyével rendelkező kockázatértékelő szervezet értékeli. A kockázatkezelési intézkedés csak a kockázatértékelő 
szervezet jóváhagyása után hajtható végre.
(1e) A vasúti járműveknek a vállalkozó vasúti társaságok közötti cseréje esetén minden érintett megosztja a többi 
érintettel a működés biztonsága szempontjából lényeges információkat, így különösen az érintett jármű állapotára 
és üzemi előzményeire, a  nyomonkövethetőség céljából a  karbantartási nyilvántartás egyes elemeire, a  rakodási 
műveletek nyomonkövethetőségére és a fuvarlevelekre vonatkozóan.”

25. §  A Vtv. 36/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  járművezető – vagy a  vasúti járművezetői engedélyről és tanúsítványról szóló miniszteri rendelet szerinti 
képviselője – az engedély kiállítása, megújítása, meghosszabbítása és módosítása iránti kérelmet elektronikus úton 
terjeszti elő.”

26. §  A Vtv. 36/I. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A VASÚTI JÁRMŰVEK FORGALOMBA HOZATALA, ÜZEMBE HELYEZÉSE, JAVÍTÁSA, IDŐSZAKOS VIZSGÁLATA 
ÉS A KARBANTARTÁSÉRT FELELŐS SZERVEZET”

27. §  A Vtv. 36/I. §-a a következő (1h) bekezdéssel egészül ki:
„(1h) A  vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembe helyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli 
vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról szóló kormányrendeletben meghatározott vasúti járművek üzembe 
helyezését a közlekedési hatóság engedélyezi.”

28. § (1) A Vtv. 80. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) a műszaki engedély kiadása,
b) ha a vállalkozó vasúti társaság szolgáltatási területe Magyarország területére korlátozódik, és a vállalkozó vasúti 
társaság a közlekedési hatóság eljárását kérelmezte, az egységes biztonsági tanúsítvány, valamint a vasútbiztonsági 
engedély kiállítása, meghosszabbítása, módosítása, visszavonása, valamint az abban foglalt feltételek teljesítésének 
ellenőrzése és felügyelete,
c) a  vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók képzésére és vizsgáztatására 
vonatkozó rendelkezések munkavállalók, vállalkozó vasúti társaságok, pályahálózat-működtetők, oktatók, 
vizsgabiztosok és képzőszervek által történő betartásának rendszeres ellenőrzése, a  képzési tevékenység 
folytatására irányuló bejelentések nyilvántartásba vétele, az  alapképzés és az  időszakos oktatás rendszeres 
ellenőrzése, az  alapvizsga és az  időszakos vizsga alapján a  hatósági igazolás kiállítása, továbbá annak rendszeres 
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ellenőrzése, hogy a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenységet végző munkavállaló a jogszabályban 
előírt alapvizsgával és időszakos vizsgával rendelkezik-e,
d) a  vasúti pálya, a  vasúti üzemi létesítmények, a  vasúti járművek, a  vasúti forgalom lebonyolításának, valamint 
a  vasúti közlekedéssel összefüggő tevékenységek ellenőrzése és felügyelete abból a  szempontból, hogy azok 
megfelelnek-e a  jogszabályok előírásainak, a  hatósági engedélyekben és a  hálózati, a  forgalmi és a  biztonsági 
szabályzatokban foglaltaknak, továbbá a  járművek vagy járműtípusok az  alapvető követelményeknek való 
megfelelőségének ellenőrzése és felügyelete,
e) a vasúti járművek és a vasúti járműre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények hatósági 
jelzésének kiadása,
f ) a vasúti járművek, valamint a vasúti pályák nyilvántartásának vezetése,
g) a biztonsági keretszabályok érvényesítése és fejlesztése, a nemzeti szabályok érvényesítése és érvényesülésének 
figyelemmel kísérése, azok módosítására vonatkozó javaslat kidolgozása, a nem jogszabályban kihirdetett nemzeti 
szabályok kiadását megelőző vizsgálata,
h) a (2) bekezdés szerinti éves jelentés elkészítése,
i) az egységes biztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tudnivalókról ingyenesen hozzáférhető útmutató 
készítése,
j) együttműködés és információcsere a más EGT-államokban működő vasútbiztonsági hatóságokkal döntéshozatali 
kritériumaik uniós szintű harmonizálása érdekében, elsősorban az Ügynökség által létrehozott hálózaton belül,
k) az utazó vasúti munkavállalók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése és 
felügyelete, amely nem érinti a munkaügyi hatóságnak a rá irányadó jogszabályban foglalt ellenőrzési hatáskörét,
l) a  vasúti járművezetői engedélyek kiállítása, megújítása, nyilvántartása, másolatok készítése, az  engedélyek 
felfüggesztése és visszavonása, valamint a  kiállító vasúti társaság értesítése a  tanúsítványok felfüggesztésének 
kéréséről, továbbá a tanúsítvánnyal kapcsolatos munkáltatói döntés felülvizsgálata,
m) az  egészségi alkalmasság megállapítása, valamint a  vizsgáló szervezet 36/B.  § szerinti tevékenységének 
ellenőrzése,
n) a  képzést és vizsgáztatást, valamint az  egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végző személyek 
nyilvántartásának vezetése,
o) a hálózati forgalmi és a biztonsági szabályzatok jóváhagyása,
p) együttműködés az  Ügynökséggel a  forgalombahozatali járműengedélyeknek az  (EU) 2016/797 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 21.  cikke (5)  bekezdésének megfelelően, vagy jármű-típusengedélyeknek az   
(EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének megfelelően történő kiállításában, megújításában, 
módosításában és visszavonásában, az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (5) bekezdése 
szerinti egységes biztonsági tanúsítványok kiállításában, megújításában, módosításában és visszavonásában, 
az  ÁME-k kidolgozásában és felülvizsgálatában, valamint az  Ügynökségnek a  vasútbiztonság uniós szintű 
fejlesztésének nyomon követésével kapcsolatos munkájában,
q) a  transzeurópai hagyományos és nagysebességű vasúti rendszerekre vonatkozó, a  kölcsönös átjárhatóságot 
lehetővé tevő átjárhatósági műszaki előírásokkal összefüggő hatósági engedélyezési, ellenőrzési és felügyeleti 
feladatok ellátása,
r) a  vasúti járművek forgalomba hozatalára vonatkozó nemzeti szabályozás mint nemzeti referenciadokumentum 
(a továbbiakban: nemzeti referenciadokumentum) jóváhagyása, valamint a  nemzeti referenciadokumentum 
módosításának a jóváhagyása,
s) a vasúti járművek karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítása,
t) a vasúti járművezetők munkaidejére, vezetési idejére és pihenőidejére vonatkozó szabályok betartásának vasúti 
közlekedésbiztonsági szempontból történő ellenőrzése és felügyelete,
u) a vasúti műszaki bizottság bevonásával az éves biztonsági tervek kidolgozása és közzététele,
v) mindazon feladatok ellátása, amelyeket törvény vagy kormányrendelet a feladatkörébe utal.”

 (2)  A Vtv. 80.  §-ának a  2014. évi LXI. törvénnyel megállapított (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép és  
a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  közlekedési hatóság a  biztonsági hatósági feladatai végrehajtása során bármikor kérheti a  pályahálózat-
működtető, vállalkozó vasúti társaságok vagy más minősített testületek műszaki-technikai segítségnyújtását.
(6) A közlekedési hatóság az (1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott eljárásában az ügyfél nyilatkozatával 
a hiányzó bizonyíték nem pótolható.”
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29. §  A Vtv. 80/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közlekedési hatóság a  80.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott engedélyezési eljárásokban 
a  hiányosan benyújtott kérelemmel kapcsolatos – a  tartalmi és formai követelményekre vonatkozó – részletes 
hiánypótlási felhívást a  kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül adja ki. A  közlekedési hatóság 
eljárásaiban két ízben hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt.”

30. § (1) A Vtv. 81/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv az  ellenőrzés során jogszabálysértést állapít meg, a  hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a  veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a  bírság 
kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti intézkedést és  
1 000 000 forintig terjedő bírságot alkalmaz a  jogsértővel szemben. A  veszélyes áru vasúti szállítása esetében 
a  jogsértő lehet a  feladó, a  csomagoló, a  berakó, a  kirakó, az  átrakó, a  töltő, a  tároló, a  fuvarozó (szállító), 
az üzembentartó, a karbantartásért felelős szervezet (ECM), a szállításban érintett vállalkozás vezetője, a biztonsági 
tanácsadó, a  vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaság, a  vonatszemélyzet, a  szabálytalanságért 
felelős egyéb személy.”

 (2) A Vtv. 81/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv az  ellenőrzés során megállapított szabálytalanságokról, a  vizsgálat 
megindításáról és az  esetlegesen szükségessé váló helyszíni intézkedésekről, a  vizsgálat megindítását vagy 
a  helyszíni intézkedést követő 8 napon belül értesíti a  közlekedési hatóságot, amennyiben a  közlekedési hatóság 
kizárólagos hatáskörébe tartozó szabálytalanságot is feltárt.
(6) Ha az  (5)  bekezdés szerint a  közlekedési hatóság értesítésére sor került, a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
a  vizsgálat lezárásáról és annak eredményéről, valamint az  azzal kapcsolatos döntéséről 8 napon belül értesíti 
a közlekedési hatóságot.”

 (3) A Vtv. 81/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv a  veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzésével kapcsolatos 
tevékenységéről éves országos kimutatást készít.”

31. § (1) A Vtv. 82. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A közlekedési hatóság jogosult)
„g) a nemzeti vasúti járműnyilvántartásban a vasúti jármű tulajdonosának adatait, amennyiben a jármű tulajdonosa 
természetes személy, akkor a tulajdonos természetes személyazonosító adatait”
(kezelni, továbbá a  vizsgaeredményeket, alkalmassági minősítéseket, képesítéseket–ezek hitelességének utólagos 
igazolása céljából – nyilvántartani.)

 (2)  A Vtv. 82. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a közlekedési hatóság addig az időpontig tartja nyilván, amíg]
„c) az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott esetben a vasúti jármű nyilvántartásból való törlését követő 10 éves 
megőrzési idő le nem telik.”

32. §  A Vtv. a következő 82/A. §-sal és 82/B. §-sal egészül ki:
„82/A.  § (1) A  közlekedési hatóság az  ellenőrzési tevékenységének támogatása céljából, a  hatósági engedélyek 
közhitelességének biztosításához fűződő egyéni és közérdek érvényesítése érdekében a 80. § (1) bekezdés c), l) és 
n) pontjában, 82. § (1) bekezdés a)–c) és f ) pontjában meghatározott, valamint a 82. § (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározottak közül a  10.  § (1)  bekezdés d) és e)  pontjában foglalt személyekre és szervezetekre vonatkozó, 
elektronikus vasúti személyi és szervezeti nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás
a) a vasúti járművezető
aa) 80/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatait,
ab) arcfényképét,
ac) aláírásmintáját,
ad) az alapvető oktatásra és vizsgára, egészségi alkalmasságra és általános szakmai készségekre vonatkozó adatait,
ae) állampolgárságát,
af ) – amennyiben rendelkezésre áll – a munkáltató által a munkavállaló azonosítására kijelölt hivatkozási számát,
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ag) vasúti járművezetői engedélyének okmányazonosító jelére, kiadására, hatályára, módosítására, megújítására, 
meghosszabbítására felfüggesztésére, visszavonására, bevonására, elvesztésére, ellopására, megsemmisülésére 
vonatkozó adatokat,
ah) vasúti járművezetői engedélyének használatára vonatkozóan előírt egészségügyi korlátozásokat, egyéb 
hatósági feljegyzéseket;
b) a  képzést és vizsgáztatást végző személy és az  egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végző 
személy
ba) 80/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatait,
bb) vizsgaeredményeire, alkalmassági minősítésére, képesítésére vonatkozó adatokat,
bc) a  képzésre, vizsgáztatásra, egészségi alkalmasság vizsgálatára és véleményezésére vonatkozó jogosultság 
kezdetének és megszűnésének időpontját;
c) a  közlekedési hatósági vizsgához kötött vasúti munkakört betöltő, valamint a  vasúti közlekedés biztonságával 
összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a  vasúti vizsgaközpont 
és képzőszervezetek működésének, a  képzési engedély kiadásának, továbbá a  vasúti járművezetői gyakorlat 
szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott munkakört betöltő vasúti munkavállaló
ca) 82. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait,
cb) munkakörének megjelölését,
cc) vizsgaeredményeire, alkalmassági minősítésére, képesítésére vonatkozó adatokat, valamint
cd) annak a vasúti társaságnak az azonosító adatait, amelynél a személy a munkakört betölti;
d) a  vasúti közlekedési tevékenység végzésével összefüggésben a  vasúti társaság ügyvezetését, valamint a  vasúti 
közlekedési tevékenység szakmai irányítását ellátó személy
da) 82. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatait,
db) büntetett előéletére vonatkozó adatokat,
dc) vasúti társaságban betöltött tisztségére vonatkozó adatokat, valamint
dd) annak a vasúti társaságnak az azonosító adatait, amelynek ügyvezetését, vagy a közlekedési tevékenységének 
szakmai irányítását a személy ellátja;
e) a  vasúti járművekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló nyomástartó edények és kazánok minősítését, valamint 
hatósági műszaki vizsgálatát végző, valamint a vasúti járművek, vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezései 
javítását, karbantartását és időszakos vizsgálatát végző természetes személy
ea) természetes személyazonosító adatait,
eb) vizsgaeredményeire, alkalmassági minősítésére, képesítésére vonatkozó adatokat,
ec) műszaki engedélyének tárgyát, azonosítóját, hatályának kezdetét és végét;
f ) a műszaki engedéllyel rendelkező vagy bejelentést tevő szervezet
fa) cégnevét vagy hivatalos nevét, székhelyét, telephelyét, – amennyiben van – cégjegyzékszámát,
fb) műszaki engedélyének vagy bejelentésének tárgyát, hatályának kezdetét és végét, a  műszaki engedély 
azonosítóját
tartalmazza.
(3) A nyilvántartás adatforrása
a) a természetes személyazonosító adatok, lakcím, valamint az érintett elhalálozásának helye és ideje tekintetében 
a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv,
b) a vizsgaeredményekre vonatkozó adatok tekintetében a képző szerv,
c) egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok tekintetében a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság,
d) a munkavállaló munkakörével kapcsolatos adatok tekintetében a munkáltató,
e) egyéb adatok tekintetében az eljáró hatóság.
(4) A nyilvántartó szerv
a) a (2) bekezdés a), e) és f ) pontjában foglalt adatokat az engedély hatályának megszűnésétől számított 10 évig,
b) a  (2)  bekezdés b)  pontjában foglalt adatokat a  képzésre és vizsgáztatásra, valamint az  egészségi alkalmasság 
vizsgálatára és véleményezésére való jogosultság megszűnését követő 5 évig,
c) a (2) bekezdés c) és d) pontjaiban foglalt adatokat a 82. § (4) bekezdésben foglalt időpontig
kezeli.
(5) A  nyilvántartás a  (2)  bekezdés a)  pont ag) és ah)  alpontjában, a  b)  pont bb) és bc)  alpontjában, a  c)  pont cb) 
és cc)  alpontjában, a  d)  pont dc) és dd)  alpontjában, az  e)  pont eb) és ec)  alpontjában, valamint az  f )  pont 
fb) alpontjában foglalt adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
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(6) A  közlekedési hatóság az  elektronikus vasúti személyi és szervezeti nyilvántartás vezetése céljából az  érintett 
természetes személyazonosító adatait, lakcímadatait, valamint elhalálozásának helyét és idejét igényelheti 
a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől.
82/B. § (1) A közlekedési hatóság
a) a 80. § (1) bekezdésében foglalt, elektronikusan intézhető hatásköreinek ellátására,
b) ellenőrzési feladatainak támogatására, valamint
c) a 81. §-ban meghatározott felelősségek megállapítása, és a jogkövetkezmények alkalmazása érdekében
elektronikus információs rendszert működtet.
(2) Az  e  törvényben, valamint e  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott 
adatszolgáltatásokat azok kötelezettjei elektronikusan, az  (1)  bekezdés szerinti elektronikus információs rendszer 
útján kötelesek teljesíteni.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti elektronikus információs rendszer üzembe helyezése érdekében az  e  törvényben, 
valamint e  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott, adatszolgáltatásra kötelezett 
szervezetek a  közlekedési hatóság felhívására, az  abban meghatározott módon kötelesek az  adatszolgáltatási 
kötelezettség alá eső adatállományaikat elektronikus úton a közlekedési hatóság részére átadni.
(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv
a) a  közlekedési hatóság adatkérése alapján, az  adatok ellenőrzése céljából, a  személy nyilvántartásba vételekor 
értesíti a közlekedési hatóságot a személy természetes személyazonosító adatairól, lakcímadatairól, elhalálozásának 
helyéről és idejéről;
b) a nyilvántartási adatok időszerűségének biztosítása érdekében rendszeres adatátadást teljesít a nyilvántartásban 
szereplő személy természetes személyazonosító adatairól, lakóhelyének és tartózkodási helyének változásáról, 
továbbá az érintett elhalálozásáról.”

33. § (1) A  Vtv. 88.  § (1)  bekezdés 20–21.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és a  § a  következő 22–23.  ponttal 
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„20. a vasúti járművek
20.1. műszaki engedélyei kiadásával kapcsolatos eljárásokra,
20.2. nyilvántartásának vezetésére,
20.3. használatát megelőző ellenőrzésekre, a  típusmegfelelőségi nyilatkozatokra, valamint a  felügyeleti 
tevékenységre
vonatkozó részletes szabályokat,
21. az  egységes biztonsági tanúsítványra, a  vasútbiztonsági engedélyre, a  biztonságirányítási rendszerekre, 
a biztonsági jelentésre, valamint a felügyeleti tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat,
22. a  vasutak kölcsönös átjárhatóságának és az  ezzel kapcsolatos engedélyezési eljárások, valamint a  vasúti 
pályahálózat nyilvántartása vezetésének részletes szabályait,
23. a  kockázatértékelést végző szerv kijelölésére, kijelölést követő ellenőrzésére, tevékenységére vonatkozó 
szabályokat, továbbá a  kockázatértékelő szervezetekkel szembeni – ideértve a  felelősségbiztosítás mértékét, 
valamint a szakmai képzettségi és szakmai gyakorlati – követelményeket,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Vtv. 88. § (2) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„8. a vasúti igazgatási szerv, valamint a közlekedési hatóság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét 
és mértékét, valamint az  azok megfizetésére vonatkozó anyagi jogi, továbbá a  közlekedési hatóság és az  egyes 
eljárásokban közreműködők közötti megosztására vonatkozó részletes szabályokat az  adópolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben, valamint az Ügynökség eljárásába bevont közlekedési hatóság nemzeti óradíját,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) A  Vtv. 88.  § (2)  bekezdés 14.  pont 14.2. és 14.3.  alpontja helyébe a  következő rendelkezés lép és a  14.  pont 
a következő 14.4. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a vasúti járművek)
„14.2. karbantartásáért felelős szervezetek feladatainak meghatározását, tanúsításának, értékelésének és 
nyilvántartásának anyagi jogi szabályait, valamint a karbantartási rendszerre vonatkozó részletes szabályokat,
14.3. időszakos és rendkívüli műszaki vizsgálatát végző szervezetek engedélyezésének és nyilvántartásának anyagi 
jogi szabályait,
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14.4. tervezése, gyártása, átalakítása, valamint használata során betartandó műszaki és üzemeltetési követelmények 
részletes szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (4) A Vtv. 88. § (2) bekezdés 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„37. a 3/B. § (7) bekezdésében meghatározott szervezet kijelölését és a szervezet által ellátandó, a vasúti közlekedés 
biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs, valamint az  átjárhatósági 
rendszerelemek és kapcsolódási pontok rendszerintegrációjának ellenőrzésére, a  vonatkozó európai uniós 
előírásoknak való teljes körű adminisztrációs megfelelésének biztosítására vonatkozó feladatokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (5) A  Vtv. 88.  § (2)  bekezdés 39. és 40.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  § a  következő 
41–45. pontokkal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„39. a  vasúti műszaki előírások kidolgozásáért és kiadásáért felelős szakértői testület létrehozására, összetételére, 
feladatkörére és működésére, valamint a  tevékenységével összefüggő feladatokra és a  közlekedési hatósággal 
történő együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat,
40. az  utasok biztonságát szolgáló védelmi rendszerek tervezésére, karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó 
követelmények műszaki szabályait,
41. a  vasúti jármű tervezése, gyártása, átalakítása, típusvizsgálata, üzembe helyezését és forgalomba adását 
megelőző vizsgálata, üzembe helyezése, forgalomba helyezése, karbantartása, üzemeltetése, valamint használata 
során betartandó műszaki követelményekre vonatkozó szabályokat,
42. a  vasúti pálya és tartozékai tervezése, építése, kivitelezése, üzembe helyezését megelőző vizsgálata, üzembe 
helyezése, karbantartása, fenntartásával kapcsolatos vizsgálata, valamint üzemeltetése során betartandó műszaki 
követelményekre vonatkozó szabályokat,
43. a  vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott vasúti munkavállalók képzése, 
oktatása, vizsgáztatása során alkalmazható szimulációs eszközök tervezésére, vizsgálatára, alkalmazhatóságára, 
üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó műszaki követelményeket,
44. a  vasúti forgalom lebonyolításával összefüggő alapvető szabályokat, a  forgalomban részt vevő vonatok 
terhelésére, összeállítására, megfékezettségére, a kötelezően elvégzendő vizsgálatokra vonatkozó szabályokat,
45. vasúti rendszer, a  vasúti alrendszer és rendszerelem bevezetésével, módosításával és üzemeltetésével 
kapcsolatos kockázati besorolások rangsorolására, a  kockázatértékelés módszertanára, a  biztonságintegritás 
szintjére vonatkozó nemzeti értékek meghatározására és a rendelkezésre állással kapcsolatos követelményeket”
(rendeletben állapítsa meg.)

34. §  A Vtv.
 1.  2.  § 2.  pont 2.19.  alpontjában a  „forgalombahozatali járműengedéllyel” szövegrész helyébe 

a „forgalombahozatali járműengedéllyel vagy üzembehelyezési engedéllyel” szöveg,
 2.  31. § (8) bekezdésében a „pályahálózat-működtető” szövegrész helyébe a „vasúti társaság” szöveg,
 3.  36/I.  § (3)  bekezdésében a  „forgalomba hozatal” szövegrész helyébe a  „forgalomba hozatal, valamint 

az üzembe helyezés” szöveg,
 4.  36/I. § (4) bekezdésében az „A forgalomba hozatal” szövegrész helyébe az „A forgalomba hozatal, az üzembe 

helyezés” szöveg,
 5.  36/I.  § (4)  bekezdésében az  „A karbantartó szervezetet” szövegrész helyébe „A karbantartásért felelős 

szervezetet” szöveg,
 6.  36/I. § (5) bekezdés a) pontjában a „típusengedéllyel vagy forgalombahozatali járműengedéllyel” szövegrész 

helyébe a  „típusengedéllyel, forgalombahozatali járműengedéllyel vagy üzembehelyezési engedéllyel” 
szöveg,

 7.  68.  § (4)  bekezdésében a  „Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság,” szövegrész 
helyébe a  „Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság,” szövegrész, az   
„a Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központon” szövegrész helyébe az  „a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ” szöveg,

 8.  80/E. § (3) bekezdésében a „műszaki engedélyezési eljárással” szövegrész helyébe a „műszaki engedélyezési 
eljárással, az egységes biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásokkal” szöveg,
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 9.  80/E. § (3a) bekezdésében az „egységes biztonsági tanúsítvánnyal, jármű forgalomba hozatali engedélyezési” 
szövegrész helyébe az  „az egységes biztonsági tanúsítvány, a  vasúti jármű forgalombahozatali, valamint 
a helyhez kötött berendezések használatbavételi engedélyezési” szöveg,

10.  82. § (9) bekezdésében a „36. § (4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „36. § (7) bekezdésben” szöveg,
11.  87/I.  § (2)  bekezdésében az  „A járműveknek” szövegrész helyébe az  „A forgalombahozatali 

járműengedélyezéssel érintett vasúti járműveknek” szöveg,
12.  88.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában a „kijelölésének szabályait” szövegrész helyébe a „kijelölésére, kijelölést 

követő ellenőrzésére, valamint tevékenységére vonatkozó szabályokat” szöveg,
13.  88. § (2) bekezdés 27. pontjában a „részletes” szövegrész helyébe az „alapvető” szöveg
lép.

35. §  Hatályát veszti a Vtv.
a) 2. § 6.5. alpontja,
b) 36/G. §-át követő „A VASÚTI FORGALOM LEBONYOLÍTÁSA” alcím címe,
c) 36/H. §-a,
d) 46. § (5) bekezdése,
e) 80. §-ának a 2017. évi L. törvénnyel megállapított (5) bekezdése,
f ) 88. § (2) bekezdés 3. pontja,
g) 88. § (2) bekezdés 9. pontja,
h) 88. § (2) bekezdés 11. pontja,
i) 88. § (2) bekezdés 12. pontja,
j) 88. § (2) bekezdés 18. pontja,
k) 88. § (2) bekezdés 29. pontja.

8. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 
vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

36. §  A légi-, a  vasúti és a  víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló  
2005. évi CLXXXIV. törvény 2.  § j)  pontjában a  „más vasúti baleset” szövegrész helyébe a  „más, ugyanilyen 
következményekkel járó vasúti baleset” szöveg lép.

9. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

37. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 6/H.  § (14)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(14) Ha az  építtető a  (2)  bekezdés szerinti kérelem előterjesztését az  építési engedélyezési eljárásban igazolja, 
az  építési engedélyt a  jegyző (főjegyző) településrendezési követelmények és a  helyi építési követelmények 
megfelelőségéről szóló szakhatósági állásfoglalásának hiányában vagy a  hozzájárulás elutasítása esetén is ki kell 
adni. Ha nem került kiadásra a 6/D. § (3) bekezdése szerinti rendelet, akkor az építési engedély akkor válik hatályossá 
és az építési tevékenység akkor kezdhető meg, amikor a településrendezési eszköz olyan módosítása lép hatályba, 
amellyel a kiadott engedély összhangban van.”

38. § (1) Az Ngtv. 6/L. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ingatlannak állami tulajdonként az  építtető általi birtokbavételéig a  6/D.  § (3)  bekezdésében megjelölt 
rendelet vagy a  Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 
2003. évi CXXVIII. törvény 17.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti nyomvonalon – a  területsáv védettségének 
időtartamán belül – a közlekedési hatóság előzetes engedélyével
a) kezdhető meg és folytatható építési, bontási, tereprendezési és egyéb értéknövekedést eredményező építési 
tevékenység,
b) változtatható meg a földrészlet művelési ága és minőségi osztálya.”
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 (2) Az Ngtv. 6/L. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (4)  bekezdés szerinti engedélyt a  közlekedési hatóság akkor adja meg – egyidejűleg a  közlekedési 
infrastruktúra beruházás építtetőjét is tájékoztatva –, ha
a) a  tevékenység az  állékonyságot, életet, egészséget, közbiztonságot veszélyeztető károk megelőzését, vagy 
a károk elhárítását szolgálja,
b) a  tevékenység értéknövekedést nem eredményez vagy eredményez ugyan, de a  tulajdonos – kisajátítás vagy 
a  közút építtetőjével kötendő adásvételi szerződés esetére vagy bármilyen egyéb jognyilatkozattal – véglegesen 
lemond az  ebből eredő értékveszteségnek a  kártalanítás körében való megtérítéséről vagy a  vételár részeként 
történő érvényesítéséről vagy
c) a  tevékenység az  állami fejlesztési célokat nem akadályozza vagy nem okoz aránytalan költséget az  állami 
fejlesztési célok megvalósítása során.
(7) A  közlekedési hatóság az  engedély kiadása iránti kérelem benyújtásától számított öt napon belül tizenöt 
napos határidő tűzésével hívja fel a  közlekedési infrastruktúra beruházás építtetőjét a  (6)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott tartalmú nyilatkozat megtételére. Amennyiben a  közlekedési infrastruktúra beruházás építtetője 
határidőn belül nem nyilatkozik, a közlekedési hatóság a (6) bekezdés c) pontja szerinti tartalom alapján kérelmezett 
engedély kiadását megtagadja.”

39. §  Az Ngtv.
a) 6/L.  § (8)  bekezdésében az  „A (3)–(4)  bekezdés szerinti tilalom, illetve használati korlátozás” szövegrész 

helyébe az „A (4) bekezdés szerinti használati korlátozás” szöveg,
b) 6/L.  § (9)  bekezdésében a  „A (3) és (4)  bekezdés szerinti használati korlátozással” szövegrész helyébe  

az „A (4) bekezdés szerinti használati korlátozással” szöveg,
c) 6/L.  § (10)  bekezdésében a  „(3)  bekezdés szerinti tilalom és (4)  bekezdés szerinti használati korlátozás 

figyelmen kívül hagyásával megállapított” szöveg helyébe az „a (4)  bekezdés szerinti használati korlátozás 
figyelmen kívül hagyásával megállapított” szöveg

lép.

40. §  Hatályát veszti az Ngtv. 6/L. § (2)–(3) és (5) bekezdése.

10. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

41. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az  (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlásának joga 
koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerződés nélkül, ágazati törvényben meghatározott módon másnak 
átengedhető.”

11. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

42. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 5. § (5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  1370/2007/EK rendelet 7.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott összevont jelentést az  ellátásért felelős 
a  felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről a  tárgyévet követő év október 31. napjáig készíti el. 
A jelentést az önkormányzat a honlapján, a miniszter a Kormány honlapján teszi közzé. A jelentést az önkormányzat 
és a miniszter megküldi a KTI Közlekedéstudományi Intézet részére, amely a jelentéseket saját honlapján közzéteszi.”

43. §  Az Sztv. 12. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A személygépkocsival végzett közúti személyszállítási szolgáltatás során használt jármű vezetője olyan személy 
lehet, aki büntetlen előéletű.
(9) A  közlekedési hatóság eljárása során – a  bűnügyi nyilvántartó szervtől a  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, 
az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, 
valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény  
(a továbbiakban: Bnytv.) 69.  § (2)  bekezdésében foglalt adatok megadásával a  Bnytv. 71.  § (2)  bekezdése szerinti 
adatigényléssel – vizsgálja a (8) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülését.
(10) E § alkalmazásában büntetlen előéletűnek minősül az, akit
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a) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 
1978. évi IV. törvény) szerinti az  élet, a  testi épség és az  egészség elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény 
XII. fejezet I. cím), kényszerítés (1978. évi IV. törvény 174.  §), közösség tagja elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 
174/B. §), személyi szabadság megsértése (1978. évi IV. törvény 175. §), emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §), 
emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B.  §), magánlaksértés (1978. évi IV. törvény 176.  §), zaklatás  
(1978. évi IV. törvény 176/A. §), magántitok megsértése (1978. évi IV. törvény 177. §), visszaélés személyes adattal 
(1978. évi IV. törvény 177/A.  §), levéltitok megsértése (1978. évi IV. törvény 178.  §), magántitok jogosulatlan 
megismerése (1978. évi IV. törvény 178/A.  §), közlekedési bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XIII. fejezet), 
kiskorú veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény 195. §), erőszakos közösülés (1978. évi IV. törvény 197. §), szemérem 
elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 198.  §), megrontás (1978. évi IV. törvény 201.  §), tiltott pornográf felvétellel 
visszaélés (1978. évi IV. törvény 204.  §), üzletszerű kéjelgés elősegítése (1978. évi IV. törvény 205.  §), kitartottság 
(1978. évi IV. törvény 206.  §), kerítés (1978. évi IV. törvény 207.  §), szeméremsértés (1978. évi IV. törvény 
208.  §), a  választás, a  népszavazás, a  népi kezdeményezés és az  európai polgári kezdeményezés rendje elleni 
bűncselekmény [1978. évi IV. törvény 211.  § a)–b) és e)  pont], embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218.  §), 
bántalmazás hivatalos eljárásban (1978. évi IV. törvény 226.  §), kényszervallatás (1978. évi IV. törvény 227.  §), 
jogellenes fogvatartás (1978. évi IV. törvény 228. §), hivatalos személy elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény 
XV. fejezet 5. cím), hatósági eljárás akadályozása (1978. évi IV. törvény 242/A. §), hatóság eljárásának megzavarása 
(1978. évi IV. törvény 242/B.  §), bűnpártolás [1978. évi IV. törvény 244.  § (3)  bekezdés a)  pont], fogolyzendülés 
(1978. évi IV. törvény 246.  §), közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259.  §), közérdekű üzem működésének 
megzavarása (1978. évi IV. törvény 260.  §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261.  §), nemzetközi gazdasági 
tilalom megszegése [1978. évi IV. törvény 261/A. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], légijármű, vasúti, vízi, közúti 
tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262.  §), 
visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel 
(1978. évi IV. törvény 263/A.  §), bűnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C.  §), visszaélés nemzetközi 
szerződés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §), rendbontás 
(1978. évi IV. törvény 271/A.  §), önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273.  §), közbizalom elleni bűncselekmények 
(1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C.  §), visszaélés 
kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A.  §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 
283/B.  §), fogyasztó megtévesztése (1978. évi IV. törvény 296/A.  §), pénzhamisítás [1978. évi IV. törvény 304.  §  
(1)–(3) bekezdés], lopás (1978. évi IV. törvény 316. §), csalás (1978. évi IV. törvény 318. §), rablás (1978. évi IV. törvény 
321. §), kifosztás (1978. évi IV. törvény 322. §), zsarolás (1978. évi IV. törvény 323. §), rongálás (1978. évi IV. törvény 
324.  §), orgazdaság (1978. évi IV. törvény 326.  §), jármű önkényes elvétele (1978. évi IV. törvény 327.  §), szökés  
[1978. évi IV. törvény 343.  § (2)  bekezdés a) és d)  pont], zendülés [1978. évi IV. törvény 352.  § (2)–(3)  bekezdés], 
elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 355. §), valamint
b) a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberölés (Btk. 160.  §), 
erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), testi sértés (Btk. 164. §), testi sértés (Btk. 164. §), foglalkozás 
körében elkövetett veszélyeztetés [Btk. 165. § (3) bekezdés], segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 166. §), kábítószer-
kereskedelem (Btk. 176–177.  §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179.  §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181.  §), 
kábítószer készítésének elősegítése (Btk. 182.  §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183.  §), új pszichoaktív 
anyaggal visszaélés (Btk. 184–184/C. §), az emberi szabadság elleni bűncselekmények (Btk. XVIII. Fejezet), szexuális 
kényszerítés (Btk. 196.  §), szexuális erőszak (Btk. 197.  §), szexuális visszaélés (Btk. 198.  §), kerítés (Btk. 200.  §), 
prostitúció elősegítése (Btk. 201.  §), kitartottság (Btk. 202.  §), gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203.  §), 
gyermekpornográfia (Btk. 204. §), szeméremsértés (Btk. 205. §), kiskorú veszélyeztetése (Btk. 208. §), gyermekmunka 
(Btk. 209.  §), kapcsolati erőszak (Btk. 212/A.  §), közösség tagja elleni erőszak (Btk. 216.  §), személyes adattal 
visszaélés (Btk. 219.  §), magánlaksértés (Btk. 221.  §), zaklatás (Btk. 222.  §), magántitok megsértése (Btk. 223.  §), 
levéltitok megsértése (Btk. 224.  §), a  közlekedési bűncselekmények (Btk. XXII. Fejezet), kényszerítés hatósági 
eljárásban (Btk. 278. §), hatósági eljárás megzavarása (Btk. 279. §), bűnpártolás [Btk. 282. § (3) bekezdés a)–c) pont], 
fogolyzendülés (Btk. 284. §), bántalmazás hivatalos eljárásban (Btk. 301. §), bántalmazás közfeladatot ellátó személy 
eljárásában (Btk. 302.  §), kényszervallatás (Btk. 303.  §), jogellenes fogvatartás (Btk. 304.  §), a  hivatalos személy 
elleni bűncselekmények (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314–316/A.  §), terrorizmus finanszírozása  
(Btk. 318–319.  §), jármű hatalomba kerítése (Btk. 320.  §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 321.  §), közveszély 
okozása (Btk. 322.  §), közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 323.  §), robbanóanyaggal vagy 
robbantószerrel visszaélés (Btk. 324.  §), lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325.  §), nemzetközi szerződés 
által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), garázdaság (Btk. 339. §), rendbontás (Btk. 340. §), közokirat-hamisítás  
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(Btk. 342–343. §), biztonsági okmány hamisítása (Btk. 344. §), hamis magánokirat felhasználása (Btk. 345. §), okirattal 
visszaélés (Btk. 346.  §), egyedi azonosító jellel visszaélés (Btk. 347.  §), gépjármű kilométer-számláló műszer által 
jelzett érték meghamisítása (Btk. 348. §), a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni 
bűncselekmény [Btk. 350. § (1) bekezdés a)–b) és e) pont], határzár megrongálása (Btk. 352/B. §), embercsempészés 
(Btk. 353.  §), a  vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370.  §), rongálás  
(Btk. 371.  §), csalás (Btk. 373.  §), gazdasági csalás (Btk. 374.  §), információs rendszer felhasználásával elkövetett 
csalás (Btk. 375.  §), orgazdaság (Btk. 379.  §), jármű önkényes elvétele (Btk. 380.  §), pénzhamisítás [Btk. 389.  §  
(1)–(2)  bekezdés], fogyasztók megtévesztése (Btk. 417.  §), szökés [Btk. 434.  § a) és d)  pont], zendülés [Btk. 442.  §  
(2)–(4) bekezdés], elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak (Btk. 445. §), elöljáró vagy szolgálati közeg védelmére 
kelt vagy arra rendelt személy elleni erőszak (Btk. 446. §)
miatt vagy bűnszervezet keretében elkövetett bűntett miatt nem ítéltek el, vagy a  mentesítésre meghatározott 
időtartam már eltelt.”

44. §  Az Sztv. 16. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kötelezettségek további súlyos megszegése esetén az  autóbuszos hatóság kezdeményezi a  működési 
engedély felfüggesztését vagy visszavonását.”

45. § (1) Az Sztv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szolgáltatási koncesszióra irányuló közszolgáltatási szerződést – az 1370/2007/EK rendelet 5.  cikke alapján 
közvetlenül odaítélhető közszolgáltatási szerződések kivételével – az e  törvény pályázatra vonatkozó szabályai 
szerint kell megkötni.”

 (2) Az Sztv. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  1370/2007/EK rendelet 7.  cikk (2)  bekezdésében előírt előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítését 
követően a  pályázati felhívást az  ellátásért felelősnek a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 
Értesítőben a  hivatalos honlapján, továbbá az  önkormányzatnak a  helyben szokásos módon is közzé kell tennie 
a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. A  felhívásban az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk 
(2) bekezdés a), c) és d) pontjában előírtak mellett tájékoztatást kell adni a pályázaton való részvétel és a pályázati 
kiírás beszerzési lehetőségének feltételeiről, az  ajánlattétel határidejéről, az  elbírálás módjáról és szempontjairól, 
az eredményhirdetés és a szerződéskötés legkésőbbi időpontjáról.”

46. §  Az Sztv. 24. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A személyszállítási közszolgáltatást végző szolgáltató – függetlenül a közszolgáltatási szerződés odaítélésének 
a módjától – nem köteles a koncesszióról szóló törvény szerinti koncessziós társaságot alapítani.”

47. §  Az Sztv. 31. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  díjat, valamint annak alkalmazási feltételeit a  közlekedési szolgáltatónak vagy a  közlekedésszervezőnek 
a díjszabásban legalább 30 nappal a hatálybalépést megelőzően közzé kell tennie.”

48. §  Az Sztv. 12. § (10) bekezdés b) pontjában az „orgazdaság” szövegrész helyébe az „a 2020. december 31-ig hatályban 
volt orgazdaság” szöveg lép.

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

49. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
28. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„c) rendeletben állapítsa meg az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a Kormány által rendeletben 
megállapított díjpolitikai alapelvek alapján – az  útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő útdíj 
– beleértve az infrastruktúra díjat és a külsőköltség-díjat – alapmértékét,”
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13. Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény módosítása

50. §  Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény 71. § (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A 3. alcím, az 5. alcím, a 7. alcím, a 12. alcím és a 16. alcím 2022. február 1-jén lép hatályba.”

14. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Az 1–5. §, a 7. §, a 16. § c) pontja, a 18. és 19. §, a 30. § (1) bekezdése, a 9. alcím, valamint a 12. alcím az e törvény 

kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
 (3) A 22. §, a 24. §, a 26–27. §, a 28. § (1) bekezdése, a 34. § 1–9. és 11. pontja, a 35. § a)–d) pontja, valamint a 8. alcím 

2020. október 31. napján lép hatályba.
 (4) A 9. §, a 13. §, a 16. § b) pontja, a 25. §, a 31. §, a 32. §, valamint a 48. § 2021. január 1. napján lép hatályba.

52. §  A 10. alcím az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

53. § (1) A 20–30. §, a 32. és 33. §, valamint a 34. § 1–7., 9. és 11–13. pontja a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös 
átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint 
a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

 (2) A  10.  § a  pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a  pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli 
üzembentartóiról szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg,

 (3) A  12.  § a  léginavigációs szolgálatoknak az  egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló,  
2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.

 (4) A  32.  § az  Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a  881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2020. évi LXXXVII. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról*

1. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 1.  §-a a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Az  állam – az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közreműködésével – biztosítja, 
hogy a  pedagógus és a  nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott személy munkáját 
biztonságos, emberi méltóságát, személyhez fűződő jogait tiszteletben tartó, nyugodt körülmények között 
végezhesse.”

2. §  Az Nkt. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető 
középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az  érettségi megszerzéséig, a  szakgimnáziumi, szakiskolai 
nevelés-oktatásban a második szakképesítés, szakképzettség megszerzését biztosító első képesítő vizsga, szakmai 
vizsga befejezéséig, valamint a készségfejlesztő iskola utolsó gyakorlati évfolyamának befejezéséig a magyar állam 
közszolgálati feladata. Ingyenes az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban való részvétel a halmozottan hátrányos 
helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére.”

3. §  Az Nkt. 4. § 14a. pontja a következő w) és x) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
köznevelési alapfeladat: a  köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában meghatározott 
olyan köznevelési feladat, amely)
„w) nemzetiségi alapfokú művészetoktatás,
x) kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés”
(lehet,)

4. §  Az Nkt. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják.”

5. §  Az Nkt. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Szakgimnáziumban a kötelezően választandó vizsgatárgy képesítő vizsgával kiváltható.”

6. §  Az Nkt. 7. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A Köznevelési intézmény)
„m) a kiegészítő nemzetiségi óvoda.”

7. §  Az Nkt. 14/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A. A kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, a kiegészítő nemzetiségi óvoda
16/A.  § (1) A  kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola a  nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott 
feltételek szerint hozható létre az  alapfokú és a  középfokú oktatás szakaszának követelményeihez kapcsolódóan 
a nemzetiségi nyelv és a nemzetiségi népismeret oktatása céljából.
(2) A  kiegészítő nemzetiségi óvoda a  nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feltételek szerint 
hozható létre az  óvodai nevelés alapprogramjában foglaltak figyelembevételével a  nemzetiségi nyelv és kultúra 
ápolásának céljából.”

8. §  Az Nkt. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  pedagógiai-szakmai szolgáltatás országosan egységes szakmai irányítás mellett az  állami köznevelési 
közfeladat-ellátás keretében, a  2.  § (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, nevelési-oktatási intézményt 
fenntartó személy által fenntartott pedagógiai intézetben, továbbá az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
miniszteri rendeletben meghatározott módon nyújtható. Az  állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében 

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a  Kormány által az  oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe 
tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv (a továbbiakban: hivatal) biztosítja.”

9. §  Az Nkt. 21. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A köznevelési intézményt költségvetési szerv esetében a kincstár, a tankerületi központ, az állami felsőoktatási 
intézmény által fenntartott köznevelési intézmény esetében a  hivatal, más esetben a  köznevelési intézmény 
székhelye szerint területileg illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóság veszi nyilvántartásba. A  magán 
köznevelési intézmény akkor vehető nyilvántartásba és a  nyilvántartásban alapfeladatának jogszabály szerinti 
megnevezése és feladatellátási helye akkor módosítható, ha az oktatásért felelős miniszter szakvéleménye alapján 
az  adott intézmény, feladatellátási hely, alapfeladat szükséges a  köznevelési közfeladat-ellátás megszervezéséhez. 
A  szakvéleményt nem kell kikérni a  köznevelési intézmény alapfeladatának jogszabályváltozáson alapuló 
módosításához. A bejelentéshez csatolni kell
a) a  köznevelési intézmény alapító okiratát, tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében 
a szakmai alapdokumentumot,
b) – ha a  fenntartó a  tevékenységet nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el – az  alapfeladat ellátására 
jogosító okiratot,
c) a  köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének jogosultságát igazoló 
dokumentumot,
d) a köznevelési intézmény állandó székhelyének meglétét igazoló okiratot.
(3) A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza
a) az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét,
b) az intézmény – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet alapján meghatározott – hivatalos 
nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény
da) feladatellátási helyét,
db) székhelyét,
dc) tagintézményét,
dd) telephelyét,
e) feladatellátási helyenként az alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f ) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek- vagy tanulólétszámot 
alapfeladatonkénti és munkarendenkénti bontásban,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakgimnázium esetén a  szakképesítés megnevezését, azonosító számát, szintjét, szakiskola esetén 
a szakképesítés, szakma, részszakma megnevezését, azonosító számát, szintjét,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát,
k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.”

10. §  Az Nkt. 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett irányelvet és alapprogramot alkalmazni kell az óvoda és 
az iskola pedagógiai programja elkészítésekor és végrehajtásakor.”

11. § (1) Az Nkt. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  iskolában a  nevelést-oktatást – ha e  törvény másképp nem rendelkezik – a  nappali oktatás munkarendje 
szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és 
választható, egyéni és csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a továbbiakban: 
nappali rendszerű iskolai oktatás). A  nappali rendszerű iskolai oktatás e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
miniszteri rendeletben az  évfolyamra, az  időtartamra, a  tanulói hozzáférésre és a  tanulók felügyeletének 
megszervezésére vonatkozó részletszabályok meghatározásával, tantermen kívüli, digitális munkarendben is 
megszervezhető.”
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 (2) Az Nkt. 27. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott tantermen kívüli digitális munkarendben a  nevelés-oktatás, a  tanulási 
folyamat ellenőrzése és támogatása a  pedagógusok és a  tanulók online vagy más, személyes találkozást nem 
igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik.”

12. §  Az Nkt. 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem kell alkalmazni a  (2) bekezdés a), c) és d) pontjában foglaltakat a nemzetiségi önkormányzati fenntartó 
esetében.”

13. § (1) Az Nkt. 44/C. § (2) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(A tanulmányutak nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:)
„r) a tanuló sajátos nevelési igényére vonatkozó adatokat.”

 (2) Az Nkt. 44/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nyilvántartás adatai az adatfelvételtől a tanulói jogviszony megszűnéséig kezelhetők.”

14. §  Az Nkt. 50. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi köznevelési intézmény vonatkozásában, 
a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény 
működési, felvételi körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az  érdekelt települési nemzetiségi vagy 
országos feladatot ellátó iskola esetén az  országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Több településre 
kiterjedő működési, felvételi körzet esetén valamennyi érintett települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését 
be kell szerezni, érintett települési nemzetiségi önkormányzat hiányában a  területileg illetékes, érintett területi 
nemzetiségi önkormányzat véleményét kell kikérni.”

15. §  Az Nkt. 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Megszűnik a tanulói jogviszony
a) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján,
b) az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján,
c) gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján,
d) szakgimnáziumi tanulmányok esetén
da) az utolsó évfolyam elvégzését követő első képesítő vizsgaidőszak utolsó napján,
db) ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában 
nem tanulhat tovább, a közismereti oktatás utolsó évfolyama elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak utolsó 
napján,
dc) ha az  államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló arról döntött, hogy továbbtanul az  érettségi vizsgára 
felkészítő tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamon, az  utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi 
vizsgaidőszak utolsó napján,
dd) ha az  államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló arról döntött, hogy nem tanul tovább az  érettségi 
vizsgára felkészítő tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamon, az utolsó évfolyam elvégzését követő első képesítő 
vizsgaidőszak utolsó napján,
e) szakiskolában, ha
ea) a  tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai vizsgaidőszak utolsó 
napján,
eb) a  tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára vagy képesítő vizsgára, az  utolsó évfolyam elvégzését igazoló 
bizonyítvány kiállítása napján,
ec) a  tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és az  iskolában nem folyik másik 
megfelelő szakképzés, a tanuló nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában 
nem tanulhat tovább, az  alkalmatlanságot megállapító dokumentumnak az  iskola tudomására jutásától számított 
nyolcadik napon,
ed) a tanuló jelentkezik képesítő vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első képesítő vizsgaidőszak utolsó 
napján,
f ) készségfejlesztő iskolában
fa) az  utolsó gyakorlati évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján, ha a  13/B.  § (4)  bekezdésében 
foglaltak nem alkalmazhatóak,
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fb) ha a  tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és az  iskolában nem folyik másik 
megfelelő képzés, a  tanuló nem kíván továbbtanulni, vagy a  továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában 
nem tanulhat tovább, az  alkalmatlanságot megállapító dokumentumnak az  iskola tudomására jutásától számított 
nyolcadik napon,
g) az alapfokú művészeti iskolában
ga) ha kiskorú tanuló esetén a  szülő vagy a  nagykorú tanuló írásban bejelenti, hogy nem folytatja tanulmányait 
az iskolában, a bejelentésben megjelölt napon, továbbá
gb) ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát, az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, valamint
gc) az utolsó továbbképző évfolyam záróvizsga letételének napján, illetve ha a tanuló nem tesz záróvizsgát, akkor 
az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján,
h) a  tankötelezettség megszűnése után – ha a  szülő a  tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a  tanuló 
írásban bejelenti, hogy nem folytatja tanulmányait az iskolában –, a bejelentés tudomásulvételének napján,
i) ha a  tanuló tanulói jogviszonyát – a  tanköteles tanuló kivételével – fizetési hátralék miatt az  igazgató a  szülő, 
nagykorú tanuló esetén a  tanuló eredménytelen felszólítása és a  tanuló szociális helyzetének vizsgálata után 
megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés véglegessé válásának napján.”

16. §  Az Nkt. 57. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  tanuló az  egyes évfolyamok, továbbá az  érettségi vizsga, a  művészeti alapvizsga és a  művészeti záróvizsga 
tanulmányi követelményeinek teljesítéséről bizonyítványt kap. A  bizonyítvány tartalmazza az  általa tanúsított 
végzettségnek a  Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti besorolását az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet alapján. A bizonyítvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló irat közokirat.”

17. §  Az Nkt. 57. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  szakgimnázium párhuzamos nevelés-oktatás keretében művészeti képesítő vizsgára készít fel, a  tanuló 
magasabb évfolyamba lépéséről a  szakmai képzés követelményei tekintetében külön is lehet dönteni és 
bizonyítványt kiállítani.”

18. §  Az Nkt. 59. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  nevelési-oktatási intézmény a  gyermeket, tanulót a  neveléssel-oktatással összefüggésben személyiségi 
jogában megsérti, arra a  Polgári Törvénykönyv sérelemdíjra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy 
a bíróság a sérelemdíjat oktatási, képzési szolgáltatásként határozza meg. A bíróság által megítélt oktatási, képzési 
szolgáltatást a jogsértő saját maga vagy vásárolt szolgáltatásként biztosítja.”

19. §  Az Nkt. 60. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Szakgimnáziumban a szakmai képzés a különböző munkarendben tanulók részére közösen is megszervezhető.”

20. §  Az Nkt. 62. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját 
a  hivatal jóváhagyta és a  program alkalmazására engedélyt adott. A  pedagógus-továbbképzési programok 
engedélyezése és szervezése – a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerére vonatkozó előírások kivételével – nem 
tartozik a  felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá. A pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését 
a hivatal látja el.”

21. §  Az Nkt. 64. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Jogszabályban meghatározott, a  pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá nem tartozó, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező személy a  (4)  bekezdés szerinti fokozatot önkéntesen, címzetes fokozatként 
szerezheti meg. A  címzetes fokozat az  azt megszerző személy munkavégzését megalapozó jogviszonyát nem 
módosítja, de azt a  pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá kerülés esetén a  besoroláskor a  (4)  bekezdésben 
foglalt fokozattal azonosnak kell tekinteni.”

22. §  Az Nkt. 77. §-a a következő (5) és (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szakgimnáziumban oktatható pedagógia, közművelődés és művészet tanulmányi területhez sorolt képzések 
és a szakiskolában oktatható képzések irányítását az oktatásért felelős miniszter látja el, amelynek keretében
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a) meghatározza
aa) a szakgimnáziumban és a szakiskolában megszerezhető szakképesítéseket, szakmákat, részszakmákat,
ab) a  szakgimnáziumi szakképesítések programkövetelményeit és kerettanterveit, valamint a  szakiskolai 
szakképesítések kerettanterveit,
ac) a szakgimnáziumi képesítővizsgák lebonyolítására jogosult vizsgaközpontokat,
ad) a tanulókat megillető juttatások mértékét,
ae) a szakgimnáziumi képesítő vizsgatevékenység feladatait,
b) gondoskodik az a) pont aa)–ac) alpontjában foglaltak közzétételéről.
(5a) Az  oktatásért felelős miniszter jelöli ki a  szakgimnáziumi képesítő vizsgákra a  mérést, értékelést végző 
szakértőket.”

23. §  Az Nkt. 78. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Az oktatásért felelős miniszter köznevelés-fejlesztéssel kapcsolatos feladata)
„l) a kerettanterv, irányelv, alapprogram kiadása és közzététele.”

24. §  Az Nkt. 83. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:]
„e) a  nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal – 
a  települési nemzetiségi önkormányzat, érintett települési nemzetiségi önkormányzat hiányában az  érintett 
területi, ennek hiányában az  országos nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az  adott nemzetiség helyi 
egyesületeinek,”
(véleményét.)

25. §  Az Nkt. 84. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  települési önkormányzat, az  állami fenntartó a  nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi 
köznevelési intézmény
a) létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával,
b) költségvetésének meghatározásával és módosításával,
c) vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával
összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, térségi feladatot 
ellátó intézmény esetében a  területi nemzetiségi önkormányzat, országos feladatot ellátó köznevelési intézmény 
esetében az  országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Többcélú köznevelési intézményben, valamint 
ha a  nevelési-oktatási intézménynek több tagintézménye, több intézményegysége van, akkor több tagintézmény 
esetén tagintézményenként, több intézményegység esetén intézményegységenként kell vizsgálni azt, hogy 
szerepel-e a  nemzetiségi nevelés-oktatás az  alapító okiratban vagy a  szakmai alapdokumentumban, továbbá azt, 
hogy a  tagintézmény, intézményegység a  nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ténylegesen ellátja-e, továbbá 
a  nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók arányát. Ha a  tagintézményben vagy 
intézményegységben folyó nevelés-oktatás megfelel e feltételeknek, akkor az érintett nemzetiségi önkormányzatot 
az adott tagintézményre, intézményegységre vonatkozóan az a)–c) pontban felsorolt döntések meghozatala során 
egyetértési jog illeti meg. Érintett települési nemzetiségi önkormányzat hiányában az  érintett területi, ennek 
hiányában az  országos nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az  adott nemzetiség helyi egyesületeinek 
véleményét kell kikérni.”

26. §  Az Nkt. 93/C. § (3) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(A tankönyvjegyzék)
„b) az e törvény hatálya alá tartozó szakmai tankönyv esetén kerettantervi tantárgyanként”
(legfeljebb kettő tankönyvet tartalmazhat.)

27. §  Az Nkt. 93/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  éves költségvetési törvényben kell meghatározni a  térítésmentes tankönyvellátás biztosításához az  iskolai 
tankönyvrendeléseknél figyelembe vehető tanulónkénti tankönyvtámogatás összegét.”
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28. § (1) Az Nkt. 94. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)
„c) a szakgimnáziumban oktatható szakképesítéseket,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) Az Nkt. 94. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)
„f ) a  tantermen kívüli, digitális munkarend megszervezésére, az  annak keretében folyó nevelésre-oktatásra, 
a tanulási folyamat ellenőrzésére és támogatására vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) Az Nkt. 94. § (4) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„n) az  állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervek jogállását, feladatait, az  oktatási 
központ mint az  oktatásért felelős miniszter egyes köznevelési fenntartói feladatkörébe tartozó feladatainak 
ellátására kijelölt szervet és jogállását, feladatait, az  állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként 
részt vevő szerv, valamint az  oktatási központ mint az  oktatásért felelős miniszter egyes köznevelési fenntartói 
feladatkörébe tartozó feladatainak ellátására kijelölt szerv vezetői kinevezésének iskolai végzettséggel, 
szakképzettséggel kapcsolatos és egyéb részletes feltételeit, valamint a köznevelési elektronikus adatnyilvántartási 
és ügyintézési rendszer szakrendszereinek működtetésére kijelölt szervet és annak feladatait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (4) Az Nkt. 94. § (4) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„r) a  készségfejlesztő iskolában az  utolsó gyakorlati évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal tanúsított 
végzettség Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti besorolási rendjét,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (5) Az Nkt. 94. § (4e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4e) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az oktatásért felelős miniszter tankönyvvé nyilvánítással összefüggő feladatait,
b) az iskolai terjesztési árat,
c) a 93/A. § (3) bekezdése alapján kijelölt szervezetek tankönyvellátással összefüggő feladatait, továbbá
d) a tankönyvvé nyilvánítási eljárással összefüggésben a felügyeleti szervként eljáró hatóságot
rendeletben határozza meg.”

29. § (1) Az Nkt.
 1.  4. § 31. pontjában a „szakmai vizsga évét kivéve; a szakképző iskola olyan évfolyamán, amelyen közismereti 

képzés nem folyik, a  tanítási év – a  tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 
februárban is megkezdhető,” szövegrész helyébe a „szakmai, képesítő vizsga évét kivéve,”

 2.  6. § (7) bekezdésében a „rendeletében” szövegrész helyébe az „által kiadott és közzétett alapprogramban”,
 3.  7. § (1) bekezdés

a) k) pontjában az „intézmény és” szövegrész helyébe az „intézmény,”,
b) l) pontjában az „intézmény.” szövegrész helyébe az „intézmény, és”,

 4.  9.  § (9a)  bekezdésében a „kérelmet az  iskola fenntartója” szövegrész helyébe a „kérelmet az  óvoda, iskola 
fenntartója”,

 5.  12.  § (1)  bekezdésében a  „képzést nevelési-oktatási intézmény” szövegrész helyébe a  „képzést folytató 
nevelési-oktatási intézmény” szöveg, a  „határozhat meg” szövegrész helyébe a  „határozhat meg, amely 
a nappali rendszerű nevelés-oktatásban is alkalmazható”,

 6.  13/B. § (1) bekezdésében az „a szakképzésben részt venni nem tudó” szövegrész helyébe az „a szakképzésben, 
szakiskolai képzésben részt venni nem tudó”,

 7.  16. § (3) bekezdésében a „halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a  testi, érzékszervi 
(látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az  autista tanuló” szövegrész helyébe 
a „hátrányos helyzetű tanuló”,

 8.  16. alcím címében a „szakszolgálatok” szövegrész helyébe a „szakszolgálat”,
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 9.  21. §
a) (4a)  bekezdésében az  „a köznevelési feladatkörében eljáró hatóságot” szövegrész helyébe 

az „a köznevelési feladatokat ellátó hatóságot”,
b) (11) bekezdésében a „jogszabálysértés” szövegrész helyébe a „szabálysértés”,

10.  26. § (2) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelős miniszter”,
11.  27.  § (11)  bekezdés d)  pontjában az  „egyesületben” szövegrész helyébe a  „sportszervezetben”, 

az „az egyesület” szövegrész helyébe az „a sportszervezet”,
12.  41.  § (7)  bekezdés c)  pontjában az  „a tanuló- és gyermekbalesetre” szövegrész helyébe az  „a tanuló- és 

gyermekbalesetre, illetve a tanuló fizikai állapotára és edzettségére”,
13.  44/C. §

a) (2) bekezdés d) pontjában a „születési idejét” szövegrész helyébe a „születési helyét és idejét”,
b) (3) bekezdésében az „a)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–f ) pontjában”,
c) (4)  bekezdésében az  „a)–j)  pontjában” szövegrész helyébe az  „a)–b) és g)–r)  pontjában” szöveg, 

az „a)–i) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–b) és g)–p) és r) pontjában”,
14.  50.  § (9)  bekezdésében az  „az érdekelt köznevelési feladatokat ellátó hatóságok” szövegrész helyébe 

az „az érdekelt tankerületi központok”,
15.  53. § (3) bekezdésében a „h) pontjában” szövegrész helyébe az „i) pontjában”,
16.  54.  § (4)  bekezdésében a  „jóváhagyott kerettanterv vagy az  oktatásért felelős miniszter engedélyével” 

szövegrész helyébe az „az oktatásért felelős miniszter engedélyével”,
17.  55.  § (1)  bekezdésében a  „felmentheti az  iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,” 

szövegrész helyébe a „felmentheti – a szakmai képzés kivételével – az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon 
való részvétel alól,”

18.  55.  § (2)  bekezdésében az  „Az egyéni munkarenddel rendelkezőt” szövegrész helyébe az  „Az egyéni 
munkarenddel rendelkezőt – az iskolában vagy azon kívül folyó szakmai képzés kivételével –”,

19.  57.  § (1)  bekezdésében az  „a gimnáziumi nevelés-oktatásba való bekapcsolódás miatt van szükség” 
szövegrész helyébe az  „a gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakiskolai nevelés-oktatásba való bekapcsolódás 
vagy másik szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása vagy másik tanulmányi terület 
választása miatt van szükség”,

20.  60.  § (7)  bekezdésében a  „Gimnáziumban a  nappali oktatás” szövegrész helyébe a  „Gimnáziumban, 
szakgimnáziumban, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában a nappali oktatás”,

21.  72. § (4) bekezdésében a „köznevelési feladatot ellátó hatóság” szövegrész helyébe a „tankerületi központ”,
22.  88.  § (6)  bekezdésében a „szakgimnázium esetében” szövegrész helyébe a „szakgimnázium és szakiskola 

esetében”,
23.  93/D.  § (1)  bekezdésében az  „a közismereti tankönyvekre” szövegrész helyébe az  „a közismereti, 

a  szakgimnáziumi és a  sajátos nevelési igényű tanulók részére készülő szakiskolai, készségfejlesztő iskolai 
tankönyvekre”,

24.  93/E.  § (5)  bekezdés h)  pontjában az  „amennyiben a  nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és 
a  nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban” szövegrész helyébe 
a „ha jogszabályban”,

25.  94. § (1) bekezdés
a) l)  pontjában a „szakértői vizsgaelnöki” szövegrészek helyébe a „szakértői és érettségi vizsgaelnöki” 

szöveg, a „szakértők és a vizsgaelnökök” szövegrész helyébe a „szakértők és érettségi vizsgaelnökök” 
szöveg, a „szakértői névjegyzék személyes adatot” szövegrész helyébe a „szakértői és az  országos 
érettségi vizsgaelnöki névjegyzék személyes adatot”,

b) u)  pontjában a „díját,” szövegrész helyébe a „díját, az  igazgatási szolgáltatási díj felhasználására, 
visszafizetésére, visszatérítésére, nyilvántartására és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat,”,

26.  94. § (4) bekezdés
a) b)  pontjában a „kiadását,” szövegrész helyébe a „kiadását, valamint a  kerettantervek elkészítésére, 

kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályokat,”,
b) g)  pontjában az  „a pedagógusok előmeneteli rendszerét, az  egyes fokozatokba történő 

besoroláshoz szükséges követelményeket” szövegrész helyébe az „a nevelési-oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben, óraadóként foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi 
követelményeit, a  pedagógusok előmeneteli rendszerét, az  egyes fokozatokba történő 
besoroláshoz szükséges követelményeket, a  címzetes fokozatok megszerzésének feltételeit, 
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valamint a fokozatokhoz képest eltérő követelményeit, eljárási szabályait, és az azokhoz kapcsolódó 
jogosultságokat”,

27.  96. §
a) (3)  bekezdésében az „A kerettanterv jóváhagyásával” szövegrész helyébe az „Az egyedi megoldás 

engedélyezésével”,
b) (3c)  bekezdésében az „a kerettanterv jóváhagyásával” szövegrész helyébe az „az egyedi megoldás 

engedélyezésével”
szöveg lép.

 (2) Az Nkt.
a) 47.  § (9)  bekezdés a)  pontjában az  „a 3.  mellékletben foglalt” szövegrész helyébe az  „az e  törvény 

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben foglalt”,
b) 67.  § (3)  bekezdésében az „aki a  3.  mellékletben meghatározottak” szövegrész helyébe az „aki az  e  törvény 

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak”,
c) 82.  § (6b)  bekezdésében az  „a 3.  melléklet szerint középiskolában” szövegrész helyébe az  „az e  törvény 

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint középiskolában”
szöveg lép.

30. § (1) Hatályát veszti az Nkt.
 1.  4. §

a) 24.  pontjában az  „az alternatív program alapján működő iskolák – a  kiadott engedélyben 
meghatározottak szerint – szervezhetnek összevont osztályokat,” szövegrész,

b) 29. pontja,
c) 38. pontja,

 2.  5. § (6) és (8) bekezdése,
 3.  6. § (1a) bekezdés utolsó mondata,
 4.  23. § (6) bekezdés második és harmadik mondata,
 5.  41. § (7) bekezdés f ) és h) pontja,
 6.  45. § (8) bekezdésében az „ , a szakértői vizsgálatokon való megjelenést” szövegrész,
 7.  45. § (9) bekezdése,
 8.  58.  § (5)  bekezdésében az  „A köznevelési feladatokat ellátó hatóság kijelölő határozata azonnal 

végrehajtható.” szövegrész,
 9.  60. § (6) bekezdése,
10.  60.  § (7)  bekezdésében a „Készségfejlesztő iskolában a  nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás 

azok számára szervezhető meg, akik az  e  törvény 13/B.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott két 
gyakorlati évfolyamot nem végezték el.” szövegrész,

11.  73. § (3) bekezdésében az „ , a helyi gazdasági kamarák” szövegrész,
12.  79. § (7) bekezdésében az „A köznevelési feladatokat ellátó hatóság (6) bekezdés alapján hozott határozata 

azonnal végrehajtható.” szövegrész,
13.  83. § (1) bekezdése,
14.  88. § (7) bekezdése,
15.  89. § (3) bekezdése,
16.  93/E. § (5) bekezdés c) és d) pontja,
17.  94. § (1) bekezdés j) pontja,
18.  97. § (7) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az Nkt.
a) 19. § (4)–(6) bekezdése,
b) 66. § (4) bekezdése,
c) 98. §-a,
d) 99. §-a,
e) 3. melléklete.
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31. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 8. §, a 29. § (2) bekezdése és a 30. § (2) bekezdése 2020. augusztus 31-én lép hatályba.

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

2020. évi LXXXVIII. törvény
a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról*

1. §  A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Jtv.) 2. §-a 
a következő h)–k) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„h) jelnyelvi tolmács: olyan személy, aki biztosítja az  információ akadálymentes átadását siket, nagyothalló, 
siketvak és halló személyek között, a  magyar jelnyelvről magyar nyelvre és magyar nyelvről magyar jelnyelvre 
tolmácsol, fordít, jelnyelvi szöveget írásba foglal, írótolmácsolási munkát végez, orális tolmácsolást végez, illetve 
a  Mellékletben meghatározott speciális kommunikációs rendszerek felhasználásával egyéb vizuális és taktilis 
kommunikációs formák között tolmácsol, fordít,
i) siket jelnyelvi tolmács: olyan anyanyelvi jelnyelvhasználó személy, aki biztosítja az  információ akadálymentes 
átadását siket, nagyothalló és siketvak személyek között, jelnyelvek, illetve jelnyelvi kódok között tolmácsol, 
fordít, egyéb vizuális és taktilis kommunikációs formákról, valamint azokra tolmácsol és fordít, jelnyelvi szöveget 
írásba foglal, írott magyar nyelvi szöveget jelnyelvre adaptál, szükség esetén halló jelnyelvi tolmácsokkal 
együttműködésben dolgozik,
j) anyanyelvi jelnyelvhasználó: az  a  személy, aki természetes módon, felnőtt kora előtti nyelvi szocializációja során, 
siket családban vagy siket közösségben sajátította el a  magyar jelnyelvet, gondolatait magyar jelnyelven képes 
a legkönnyebben, legárnyaltabban kifejezni és legalább C1 szintű magyar jelnyelvi tudással rendelkezik,
k) jelnyelvi tolmácsszolgáltatás: a  jelnyelvi tolmács vagy a  siket jelnyelvi tolmács által nyújtott kommunikációs 
akadálymentesítési szolgáltatás.”

2. §  A Jtv. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  magyar jelnyelvből tett államilag elismert nyelvvizsga a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti 
idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsga.”

3. §  A Jtv. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti éves személyenkénti időkereten felül az állam]
„c) a  felnőttképzési jogviszonnyal összefüggésben a  szakmai oktatásban vagy a  felnőttképzésről szóló törvény 
szerinti képzésben felnőttképzési jogviszonyban részt vevő személy részére képzésenként a  képzés óraszáma 
20 százalékának megfelelő mértékű”
(térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást biztosít.)

4. §  A Jtv. a 8. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Jelnyelvoktatói Névjegyzék
8/A.  § (1) A  12.  § (3)–(3b)  bekezdése szerinti jelnyelvoktatói tevékenységet az  folytathat, aki büntetlen előéletű, 
az oktatói tevékenység tekintetében nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá megfelel az e törvényben 
meghatározott feltételeknek.
(2) Aki az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységet kíván folytatni, köteles az  erre irányuló szándékát a  Jelnyelvoktatói 
Névjegyzéket vezető hatóságnak bejelenteni. A  bejelentésben meg kell jelölni a  bejelentő természetes 
személyazonosító adatait.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A bejelentéshez mellékelni kell a képesítési feltételek teljesítésének igazolását.
(4) A Jelnyelvoktatói Névjegyzék tartalmazza a jelnyelvoktató
a) természetes személyazonosító adatait,
b) értesítési címét,
c) hozzájárulása esetén egyéb elérhetőségét (telefonszám, e-mail-cím),
d) szakképzettségének, szakképesítésének megnevezését, az erről kiállított oklevél, bizonyítvány számát, a kiállítás 
helyét és időpontját, a kiállító intézmény megnevezését és
e) Névjegyzékbe történő felvételének időpontját.
(5) A  Jelnyelvoktatói Névjegyzék a  (4)  bekezdés e)  pontjában foglalt adat tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.
(6) A Jelnyelvoktatói Névjegyzékben szereplő adatokból a Jelnyelvoktatói Névjegyzéket vezető hatóság a honlapján 
közzéteszi a jelnyelvoktató
a) nevét,
b) értesítési címét,
c) egyéb elérhetőségét, ha hozzájárult annak közzétételéhez és
d) szakképzettségének, szakképesítésének megnevezését.
(7) Törölni kell a Jelnyelvoktatói Névjegyzékből annak a jelnyelvoktatónak az adatait, aki
a) a törlést kéri,
b) a büntetlen előéletre vonatkozó feltételnek már nem felel meg vagy
c) az oktatói tevékenység tekintetében tevékenység gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll.
(8) A  Névjegyzékből törölt jelnyelvoktatók adatait a  Jelnyelvoktatói Névjegyzéket vezető hatóság elkülönítetten 
kezeli.
(9) A Jelnyelvoktatói Névjegyzéket vezető hatóság a büntetlen előéletre vagy az oktatói tevékenység tekintetében 
a  foglalkozás gyakorlásától eltiltásra vonatkozó kizáró ok fennállását bármikor ellenőrizheti. Felhívására 
a  Jelnyelvoktatói Névjegyzékbe bejelentkező vagy az  abban szereplő jelnyelvoktató hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a kizáró ok.
(10) A  hatósági bizonyítványban foglalt adatokat a  Jelnyelvoktatói Névjegyzéket vezető hatóság az  ellenőrzés 
lefolytatásáig, vagy ha az  ellenőrzés alapján a  jelnyelvoktató adatainak a  Jelnyelvoktatói Névjegyzékből való 
törlésére kerül sor, a törlési eljárás végleges döntéssel történő befejezéséig kezelheti.
(11) A Jelnyelvoktatói Névjegyzéket vezető hatóság az adatokat a Jelnyelvoktatói Névjegyzékből való törlést követő 
5 évig kezeli, ezt követően az adatokat törli. A Jelnyelvoktatói Névjegyzékből való törlést követően a Jelnyelvoktatói 
Névjegyzéket vezető hatóság – adatigénylésre – a bíróságnak, az ügyészségnek és a nyomozó hatóságnak szolgáltat 
adatot.”

5. §  A Jtv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Közszolgáltatási tevékenység esetén a  jelnyelvi tolmácsolás költségét – a  társadalombiztosítás terhére 
finanszírozott egészségügyi szolgáltatás kivételével – a  tevékenységet végző, illetve a  szolgáltatást nyújtó szerv, 
szervezet vagy intézmény viseli.”

6. § (1) A Jtv. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  magyar jelnyelvet – a  (3a)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  köznevelési intézményben, illetve a  szakképző 
intézményben olyan anyanyelvi jelnyelvhasználó, pedagógus-szakképzettséggel rendelkező személy oktathatja, aki 
a Jelnyelvoktatói Névjegyzékben szerepel és
a) rendelkezik a  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által 2018. szeptember 28-át követően kiállított 
jelnyelvoktatói tanúsítvánnyal vagy
b) jelnyelvi lingvisztika és didaktika szakirányú továbbképzésben jelnyelvoktatói oklevelet szerzett.”

 (2) A Jtv. 12. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A magyar jelnyelvet a gyógypedagógiai intézményben olyan anyanyelvi jelnyelvhasználó személy oktathatja, 
aki a Jelnyelvoktatói Névjegyzékben szerepel és
a) rendelkezik a  Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által 2018. szeptember 28-át követően kiállított 
jelnyelvoktatói tanúsítvánnyal vagy
b) jelnyelvi lingvisztika és didaktika szakirányú továbbképzésben jelnyelvoktatói oklevelet szerzett.
(3b) A  (3)  bekezdés alkalmazása során a  sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő 
gyógypedagógus-szakképzettséggel rendelkező személyt, a  (3a) bekezdés alkalmazása során a pedagógus, illetve 
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a  sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus-szakképzettséggel rendelkező 
személyt előnyben kell részesíteni.”

7. §  A Jtv.
a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „c) és d) pontjában” szövegrész helyébe a „c)–e) pontjában”,
b) 31.  § (6)  bekezdés a)  pontjában a „Névjegyzéket” szövegrész helyébe a „Névjegyzéket és a  Jelnyelvoktatói 

Névjegyzéket”
szöveg lép.

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

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

2020. évi LXXXIX. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a Budapest és az agglomeráció 
fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes 
törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú  
Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosításáról*

1. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

1. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 6.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Műemlékkel kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban – törvény vagy kormányrendelet 
szerinti igénybevétel esetén – a  (3)  bekezdés szerinti tanácsadó testületként a  központi építészeti-műszaki 
tervtanács jár el, amelynek véleményét az  építésügyi és építésfelügyeleti hatóság érdemben vizsgálja az  eljárása, 
döntése meghozatala során. A  műemlékkel kapcsolatos eljárásban a  központi építészeti-műszaki tervtanács tagja 
a Magyar Művészeti Akadémia által delegált tag is.”

2. § (1) A Kötv. 7. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„3a. értékmeghatározó szakértői vizsgálat: a  műemléki szakértő által elkészített építéstörténeti tudományos 
dokumentáció és műemléki értékleltár alapján a műemlék értékhordozó elemeinek, alkotórészeinek, tartozékainak 
és beépített berendezési tárgyainak részletes meghatározása.”

 (2) A Kötv. 7. §-a a következő 21a. és 21b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„21a. Nemzeti emlékpont: olyan, az  egyetemes vagy a  nemzeti közemlékezetben kiemelkedő helyet elfoglaló 
személlyel összefüggésben meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amelyet a  kultúráért felelős miniszter 
rendeletében nemzeti emlékponttá nyilvánít.
21b. Nevesített műemléki érték: értékmeghatározó szakértői vizsgálat alapján megállapított és közhiteles 
nyilvántartásban szereplő érték, amely a védetté nyilvánítást megalapozza; a nevesítés a műemléki érték egészére 
vagy annak egyes elemeire – ideértve alkotórészére, tartozékára, beépített berendezési tárgyaira – terjed ki.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.
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3. §  A Kötv. 29. §-a és az azt megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A műemléki értékek műemlékké, műemléki területté nyilvánítása
29.  § (1) Műemléki védetté nyilvánítási eljárás építmény, történeti kert, történeti temetkezési hely, műemléki 
terület, valamint ezek maradványa vagy ezek rendeltetésszerűen összetartozó egysége vonatkozásában indítható, 
amennyiben ezek országos jelentőségű műemléki értéke feltételezhető. A  műemléki érték műemlékké vagy 
műemléki területté nyilvánítása hivatalból indul vagy a  hatóságnál – e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben meghatározott módon – kezdeményezhető.
(2) A műemlékké vagy műemléki területté nyilvánítás, a műemléki kategóriába sorolás vagy annak felülvizsgálata, 
a  nevesített műemléki érték meghatározása és a  műemléki védettség megszüntetése tudományos előkészítését 
a hatóság az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint folytatja le.”

4. §  A Kötv. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32.  § A  műemléki értékeket a  miniszter rendeletben nyilvánítja műemlékké vagy műemléki területté, amelynek 
tartalmaznia kell:
a) a védetté nyilvánítás tényét,
b) a védetté nyilvánított műemléki érték meghatározását és a védelem célját,
c) a védelem fajtáját (műemlék vagy műemléki terület),
d) a műemlék kategóriába sorolását (kiemelten védett műemlék vagy védett műemlék),
e) védett műemlék esetén az  érintett ingatlanra vagy ingatlanrészre vonatkozó, állami elővásárlási joggal 
kapcsolatos rendelkezést, ha azt a műemléki érték jellege alapján a miniszter indokoltnak tartja,
f ) kiemelten védett műemlék esetében a  kiemelten védett műemlék, valamint műemléki környezete helyrajzi 
számú meghatározását, védett műemlék és műemléki terület esetében a védelem szerinti ingatlan helyrajzi számú 
meghatározását vagy a  földrajzi azonosítókkal lehatárolt ingatlanrészt, valamint a  kijelölt műemléki környezet 
helyrajzi számú meghatározását.”

5. §  A Kötv. 32/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32/B. § (1) A műemléki védettség
a) a kiemelten védett műemlék esetében e  törvény erejénél fogva a  műemléki érték egészére, a  védettséget 
megalapozó hiteles alkotórészére, tartozékára, beépített berendezési tárgyaira, továbbá a műemlék fekvése szerinti 
ingatlanra,
b) a védett műemlék esetében az  értékmeghatározó szakértői vizsgálat alapján a  hatóság által megállapított 
nevesített műemléki értékre, valamint az ennek fekvése szerinti ingatlanra vagy ingatlanrészre,
c) a műemléki terület esetében e törvény erejénél fogva a védettséget megalapozó műemléki érték egészére
terjed ki.
(2) Kiemelten védett műemlék esetében a  védett műemlék értékeinek részletes leírását a  műemléki értékleltár és 
a közhiteles nyilvántartás tartalmazza.
(3) A védett műemlék és műemléki terület esetében a nevesített műemléki értéket a műemléki értékleltárba fel kell 
venni és azt a közhiteles nyilvántartásnak is tartalmaznia kell. Nevesített műemléki érték lehet a műemlék fekvése 
szerinti ingatlan vagy ingatlanrész is.
(4) A műemlék jogszabályban meghatározott környezete műemléki környezetnek minősül.”

6. §  A Kötv. 35. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  védettség megszüntetésére az  (1)  bekezdés c) vagy d)  pontja alapján került sor, a  miniszter a  védettség 
megszüntetését kimondó rendelet kihirdetésével egyidejűleg kezdeményezi a műemlék fekvése szerinti települési 
(fővárosban a  fővárosi vagy a  fővárosi kerületi) önkormányzatnál a  korábbi műemlék helyi egyedi védelmének 
megállapítását.
(4) A települési önkormányzat köteles érdemben vizsgálni a miniszter (3) bekezdés szerinti kezdeményezését.”

7. §  A Kötv. 35/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  műemléki értéket a  műemlékké nyilvánítás során kiemelten védett műemlék vagy védett műemlék 
kategóriába kell sorolni. A kategóriából eredő joghatásokat a 32/B. § és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet határozza meg.”



4910	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	168.	szám	

8. §  A Kötv. 61/D. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kultúráért felelős miniszter a Bizottság javaslatára rendeletben dönt egyes helyszínek nemzeti emlékponttá 
nyilvánításáról.”

9. §  A Kötv. 61/F. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nemzeti emlékponttá az  az épített környezet vagy természeti helyszín nyilvánítható, ahol egy, az  egyetemes 
vagy a  nemzeti közemlékezetben kiemelkedő helyet elfoglaló személlyel összefüggésben a  nemzet emlékezetére 
méltó esemény valósult meg.
(5) A nemzeti emlékpontokat egységes arculatú – magyar és angol nyelvű – ismertető táblával kell megjelölni.”

10. § (1) A Kötv. 82. § (1) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
[Örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban: bírság) kell sújtani azt a  természetes vagy jogi személyt és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki (amely)]
„g) kulturális javakon az e törvényben vagy más jogszabályban tiltott tevékenységet végez,
h) az e törvényben vagy más jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet a kulturális javakon engedély nélkül 
vagy attól eltérő módon végzi.”

 (2)  A Kötv. 82. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt
a) bejelentési kötelezettségének, vagy
b) árverési hirdetményben a védettség tényéről szóló tájékoztatási kötelezettségének
nem tesz eleget.”

11. § (1) A Kötv. 86. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kulturális örökség védetté nyilvánított elemeire a Magyar Államot a 37–40. § kivételével elővásárlási jog illeti meg)
„a) kiemelten védett műemlék ingatlan esetében e törvény erejénél fogva, védett műemlék ingatlan esetében akkor, 
ha ezt a védetté nyilvánító vagy a védettséget módosító rendelet kimondja;”

 (2) A Kötv. 86. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha a  műemlékre több elővásárlási jog áll fenn, első helyen az  államot, második helyen az  ingatlan 
vagyonkezelését ellátó (vagy azt ingyenesen használó) önkormányzatot, harmadik helyen az  ingatlan fekvése 
szerinti települési önkormányzatot illeti meg az elővásárlási jog.”

12. §  A Kötv. a következő 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A.  § (1) A  2020. augusztus 31-én I. kategóriába sorolt műemlékek e  törvény erejénél fogva 2020. szeptember 
1-jével kiemelten védett műemlékké, a  II. kategóriába sorolt műemlékek, valamint a  nyilvántartott műemléki 
értékek e törvény erejénél fogva védett műemlékké válnak.
(2) A 2020. szeptember 1-jével védett műemlék kategóriába került műemlékeket
a) a 29. § (2) bekezdése alapján, vagy
b) a hatósággal előzetesen egyeztetett, a műemlék tulajdonosa megbízásából a 75/A. §-a szerinti szakértő által
elkészített értékmeghatározó szakértői vizsgálat hatóság által történő kiértékelését követően a  védettséget 
kimondó rendelet módosításáig vagy a műemléki védelem megszüntetéséig a 2020. augusztus 31-én fennálló jogi 
védelem illeti meg.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti értékmeghatározó szakértői vizsgálatnak a  hatóság által kiértékelt és elfogadott 
eredménye alapján a 2020. szeptember 1-jén védett műemlékké nyilvánított műemlék
a) kiemelten védett műemlékként nyilvántartásba vehető,
b) védett műemlékként nyilvántartásba vehető, megjelölve a  védelem alapját képező nevesített műemléki 
értékeket, vagy
c) védettségének megszüntetését a hatóság kezdeményezheti.
(4) A  2020. szeptember 1-jével kiemelten védett műemlék kategóriába került műemlékek esetében indokolt 
esetben van lehetőség a (2) bekezdés szerinti értékmeghatározó szakértői vizsgálatra azzal, hogy annak eredménye 
alapján a  műemlék kiemelten védett kategóriában marad, vagy a  műemlék vonatkozásában a  (3)  bekezdés 
b) pontját alkalmazzák.
(5) Az  1945-ben vagy azt követően tervezett és megépült műemléki értékek tekintetében az  értékmeghatározó 
szakértői vizsgálatot úgy kell elkészíteni, hogy azt a hatóság 2021. augusztus 31-ig ki tudja értékelni.
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(6) Ha a  műemléki védettség megszüntetésével egyidejűleg értékvizsgálati dokumentáció alapján került sor 
a nyilvántartott műemléki érték jelleg megállapítására, értékmeghatározó szakértői vizsgálat nélkül alkalmazhatók 
a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak.
(7) A  védett műemlékek vonatkozásában az  elővásárlási jog akkor áll fenn, ha azt a  védetté nyilvánító vagy 
a  védettséget módosító rendelet kimondja, vagy az  elővásárlási jog a  86.  § (4)  bekezdése alapján áll fenn.  
A 2020. augusztus 31-én nyilvántartott műemléki érték kategóriába tartozó ingatlanok vonatkozásában az államot 
elővásárlási jog nem illeti meg.”

13. § (1) A Kötv. 93. § (1) bekezdése a következő 25. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„25. szabályozza a  nevesített műemléki értékek meghatározását szolgáló értékmeghatározó szakértői vizsgálat 
részletes tartalmi elemeit, valamint a dokumentáció elkészítésének és kiértékelésének rendjét.”

 (2) A Kötv. 93. § (6) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza:)
„a) a nemzeti emlékpontként meghatározott helyszínek körét,”

14. §  A Kötv. 94. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez  a  törvény a  kulturális javak bejuttatásáról és behozataláról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/880 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

15. §  A Kötv.
a) 7. § 15. pontjában a „nyilvántartott” szövegrész helyébe a „közhiteles nyilvántartásban nyilvántartott” szöveg,
b) 7. § 17. pontjában a „berendezési tárgyaival együtt” szövegrész helyébe a „berendezési tárgyaival együtt, vagy 

egyes nevesített értéke vonatkozásában” szöveg,
c) 7. § 17. pontjában a „sajátos” szövegrész helyébe a „műemléki” szöveg,
d) 7.  § 44a., 44b.  pontjában és 43.  § (5a)  bekezdésében a  „Védett műemléki érték” szövegrész helyébe 

a „Műemlék” szöveg,
e) 7.  § 44b.  pontjában, 41.  § (1)  bekezdésében, 43.  § (5b)  bekezdésében, 43.  § (5c)  bekezdés nyitó 

szövegrészében, 63. § (4a) bekezdésében a „védett műemléki érték” szövegrész helyébe a „műemlék” szöveg,
f ) II. rész 1. Fejezet címében a „RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG” szövegrész helyébe a „KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG” szöveg,
g) a II. rész 1. Fejezet „ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” címében az  „ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” szövegrész 

helyébe a „RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME” szöveg,
h) 28.  § c)  pontjában, 67.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „védett műemléki értékek” szövegrész helyébe 

a „műemlékek” szöveg,
i) 35.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „védett műemléki érték” szövegrész helyébe a  „műemlék, 

műemléki terület” szöveg,
j) 41.  § (2)  bekezdésében, 43.  § (1)  bekezdésében a  „védett műemléki értéket” szövegrész helyébe 

a „műemléket” szöveg,
k) 61/B. § (1) bekezdésében az „a történelmi emlékhelyekre” szövegrész helyébe az „a nemzeti emlékpontokra, 

a történelmi emlékhelyekre” szöveg,
l) 61/B.  § (2)  bekezdésében az „A történelmi emlékhelyek” szövegrész helyébe az „A nemzeti emlékpontok, 

a történelmi emlékhelyek” szöveg,
m) 61/D. § (2) bekezdésében az „a történelmi emlékhelyekkel” szövegrész helyébe az „a nemzeti emlékpontokkal, 

a történelmi emlékhelyekkel” szöveg,
n) 63. § (1) bekezdésében a „védett műemléki értéken” szövegrész helyébe a „műemléken” szöveg,
o) 82.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „végez,” szövegrész helyébe a  „végez, vagy szakértői jogosultsággal 

rendelkező személy – a  kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleménye szerint – szakszerűtlen, illetve 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból valótlan tartalmú szakvéleményt, dokumentációt készít,” szöveg

lép.

16. §  Hatályát veszti a Kötv.
a) 7. § 22. pontja,
b) 28. § b) pontjában az „a védett műemléki értékek, valamint” szövegrész,
c) 28/A. §-a,
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d) 31. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 32/A. §-ában a „nyilvántartott” szövegrész,
e) 36. § (2) bekezdésében az „általános védelemben részesíthető,” szövegrész,
f ) 39. § (2) bekezdése,
g) 41. § (2) bekezdésében a „nyilvántartott műemléki érték,” szövegrész,
h) 41. § (3) bekezdésében a „nyilvántartott műemléki értéket vagy” szövegrész,
i) 43. § (4) bekezdése,
j) 44. § (2) bekezdésében az „előzetes” szövegrész,
k) 67. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „nyilvántartott műemléki értékek,” szövegrész,
l) 71. § (1) bekezdés d) pontjában az „a nyilvántartott műemléki értékek,” szövegrész,
m) 74. § (1) bekezdésében az „a 28/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott műemléki érték,” szövegrész,
n) 92. §-a.

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

17. §  A Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló  
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény  
(a továbbiakban: Budapest törvény) 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A Várnegyed rehabilitációs programot, valamint a Budai Palotanegyedet érintően a 14. §-ban foglalt célok 
és közfeladatok megvalósítását szolgáló egyéb beruházások e  törvény erejénél fogva az  Ngtv. szerinti kiemelten 
közérdekű beruházásnak minősülnek, azzal, hogy a beruházások megnevezését, helyszínét és közvetlen környezetét 
kormányrendelet állapítja meg.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása 
érdekében építési, telekalakítási és változtatási tilalom nem alkalmazható.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozó önkormányzati rendeletet a  (2)  bekezdésben meghatározott 
eltéréssel kell alkalmazni. Amennyiben önkormányzati rendelet a (2) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal 
nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor helyette a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”

18. §  A Budapest törvény a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEzET
A gELLéRT-HEgY MEgÚJÍTÁSA
19/A.  § (1) E  törvény alkalmazása tekintetében a  Citadella erőd és környezete: a  Budapest XI. kerület belterület 
5412 helyrajzi számú ingatlan, valamint a  Budapest I. és XI. kerületében a  Gellért-hegyen elhelyezkedő, 
kormányrendeletben meghatározott közterületek.
(2) A  Citadella erőd és környezete megújítását, védelmét és fennmaradását szolgáló, értékőrző és fejlesztési 
célú használata és fenntartása közérdek, amelynek biztosítása – összhangban a  világörökségről és a  kulturális 
örökség védelméről szóló jogszabályok alapján fennálló védettségből fakadó kötelezettségekkel – az  állami és 
önkormányzati szervek, az egyházi jogi személyek, a civil és egyéb szervezetek, valamint a természetes személyek 
együttműködésével valósul meg.
(3) A  Citadella erőd és környezete részét képező ingatlanokat a  (2)  bekezdés szerinti közérdeket érvényesítve kell 
használni, fenntartani, bemutatni, hozzáférhetővé tenni, valamint fenntartható módon, történelmileg hiteles és 
egységes városképi arculatnak megfelelően fejleszteni, szükség esetén helyreállítani.
(4) A  (2) és (3)  bekezdésben foglalt közérdek és célok érvényesítése érdekében a  Citadella erőd és környezete 
értékmegőrző és méltó használatának, fenntartásának és bemutatásának, fenntartható fejlesztésének, valamint 
tervszerű és egységes szemléletű helyreállításának biztosítása kiemelt jelentőségű közfeladat, amelyet állami 
feladatként az  e  törvényben meghatározott szervek látnak el. A  Citadella erőd és környezete részét képező 
ingatlanok vagyonkezelése során a  17.  § (7) és (8)  bekezdésében foglaltak alkalmazandóak azzal, hogy ezen 
vagyonelemekkel a  Vagyonkezelő által az  e  törvény alapján végzett, a  vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos 
tevékenység – ideértve a  vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül, továbbá a  Vagyonkezelő 
által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy beszerzésével 
összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik.
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(5) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása 
érdekében építési, telekalakítási és változtatási tilalom nem alkalmazható.
(6) Az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozó önkormányzati rendeletet az  (5)  bekezdésben meghatározott 
eltéréssel kell alkalmazni. Amennyiben önkormányzati rendelet az (5) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal 
nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor helyette az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”

19. §  A Budapest törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„d) a 18. és 19/A. §-ok szerinti kiemelten közérdekű beruházások megnevezését, helyszínét, illetve szükség szerint 
közvetlen környezetét,”

3. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. alcím 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

21. §  A 10. § (1) bekezdése a kulturális javak bejuttatásáról és behozataláról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/880 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

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

A Kormány 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelete
a tizenharmadik havi ellátásról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tizenharmadik havi ellátásra az  jogosult, aki a  tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a  tárgyév 
januárjára
 1. korhatár előtti ellátásban,
 2. szolgálati járandóságban,
 3. átmeneti bányászjáradékban,
 4. táncművészeti életjáradékban,
 5. rokkantsági ellátásban,
 6. rehabilitációs ellátásban,
 7. baleseti járadékban,
 8. bányászok egészségkárosodási járadékában,
 9. fogyatékossági támogatásban,
10. vakok személyi járadékában,
11. rokkantsági járadékban,
12. a  Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján 

folyósított ellátásban,
13. polgármesterek közszolgálati járadékában,
14. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
16. a  honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
17. a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

(a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,
18. az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított 

elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerint 
megemelendő – emelésben,

19. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
20. házastársi pótlékban vagy
21. házastárs után járó jövedelempótlékban
részesül.

 (2) A tizenharmadik havi ellátás megilleti
a) a  tárgyévben az  (1)  bekezdés szerinti saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt 

is, ha  ezt az  ellátását olyan, az  (1)  bekezdés szerinti ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították 
tovább, vagy olyan, az  (1)  bekezdés szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül 
állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról 
és a  szolgálati járandóságról szóló 2011.  évi CLXVII.  törvény 9.  § b)  pontja szerinti esetet is –, amelyben 
a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára részesült,

b) a  tárgyévben rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok 
egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az  ellátását olyan rokkantsági járadékának, 
rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási 
járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben a tárgyévet megelőző év legalább egy 
napjára részesült.
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 (3) A  (2)  bekezdés szerinti ellátások után a  tizenharmadik havi ellátásra való jogosultság akkor is fennáll, 
ha az ellátásokban több, a (2) bekezdés szerinti változás következett be.

 (4) Ha a  jogosult több, az  (1)  bekezdés szerinti ellátásban részesül, a  tizenharmadik havi ellátásra való jogosultságot 
ellátásonként kell vizsgálni.

2. § (1) A  tizenharmadik havi ellátás összege megegyezik – a  (2)  bekezdésben meghatározottak kivételével – a  tárgyév 
január hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, az 1. § alapján 
tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegével.

 (2) Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a  tizenharmadik havi ellátás összege a  tárgyévet 
megelőző év december havi ellátásnak a  tárgyév január 1-jétől esedékes emeléssel megemelt összegével 
egyezik meg.

3. § (1) Az  e  rendeletben nem szabályozott kérdésekben a  tizenharmadik havi ellátásra a  tizenharmadik havi nyugdíj 
szabályait kell alkalmazni azzal, hogy ahol jogszabály tizenharmadik havi nyugdíjat említi, azon tizenharmadik havi 
ellátást kell érteni.

 (2) A központi költségvetés
a) a  Magyar Államkincstárnak megtéríti a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból nem finanszírozható, 

a b) pontban nem említett tizenharmadik havi ellátás,
b) a  Hadigondozottak Közalapítványának megtéríti az  1.  § (1)  bekezdés 17.  pontja szerinti ellátások után járó 

tizenharmadik havi ellátás
fedezetét és azok végrehajtási költségeit.

 (3) A  Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 17.  pontja szerinti 
ellátások után járó tizenharmadik havi ellátás fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

5. §  A tizenharmadik havi ellátás összege a 2. §-ban foglaltaktól eltérően
a) a 2021. évben a 2. § szerinti összeg 25%-a,
b) a 2022. évben a 2. § szerinti összeg 50%-a,
c) a 2023. évben a 2. § szerinti összeg 75%-a.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 343/2020. (VII. 14.) Korm. rendelete
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításával összefüggő lebonyolítói feladatok ellátásáról

A Kormány a  Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról 
szóló 2018.  évi CIII. törvény 20.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolítóként a  TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Korlátolt 
Felelősségű Társaságot jelöli ki.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik hónap utolsó napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 344/2020. (VII. 14.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum 
rendelet) 14. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
[A Miniszterelnökséget vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„22. rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért”
(felelős tagja.)

 (2) A Statútum rendelet 3. alcíme a következő 30/D. §-sal egészül ki:
„30/D.  § A  miniszter a  rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért való felelőssége keretében előkészíti 
a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos jogszabályokat.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 345/2020. (VII. 14.) Korm. rendelete
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet és az egyes hajózási hatósági 
eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f ) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  víziközlekedésről szóló 2000.  évi XLII.  törvény 88.  § (1)  bekezdés q)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a  szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  §-a a  következő 4a.  ponttal 
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4a. kikötő: a hajózási hatóság által kiadott bérbeadási engedélyben feltüntetett, a nyaralóhajó tárolására szolgáló 
báziskikötő,”

 (2) Az R. 2. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6a. nyaralóhajó-szálláshely: az a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 29a. pontja szerinti nyaralóhajó, 
amelyet a  víziközlekedés rendjéről szóló rendelet szerint nyaralóhajózásra kijelölt vízterületen nem kizárólag 
szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából üzemeltetnek, de szálláshely-szolgáltatási céllal hasznosítanak, és ahol 
az  e  célra hasznosított nyaralóhajó belsejében kialakított, ággyal rendelkező lakóegységek száma legalább kettő, 
az ágyak száma minimum négy, befogadóképessége a nyaralóhajó személyzetével együtt legfeljebb 12 fő,”
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 (3) Az R. 2. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15. szoba: a szálláshely azon önállóan értékesíthető, egyedi hozzáféréssel rendelkező egysége, amely egy vagy több 
helyiségből áll, és egy vagy több vendég egyidejű elszállásolására alkalmas. Kemping, üdülőháztelep és nyaralóhajó 
szálláshelytípus esetén a szoba megfelelője a lakóegység vagy a területegység,”

2. §  Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány a  Kertv. 6/D.  §-a, 6/G.  § f )  pontja és a  szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben 
a  Kertv. 9.  §-a tekintetében kereskedelmi hatóságként a  szálláshely fekvése szerinti illetékes települési 
önkormányzat, Budapesten a  kerületi önkormányzat jegyzőjét, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt, a nyaralóhajó-szálláshely tekintetében a kikötő fekvése szerinti 
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban együtt: jegyző) jelöli ki.”

3. §  Az R. 4. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) Nyaralóhajó-szálláshely üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel 
az 1. melléklet 8/A. részében foglalt követelményeknek.”

4. §  Az R. 6. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza)
„d) a  szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá – nyaralóhajó esetén – a  kikötő címét, helyrajzi 
számát, helyszínrajzát,
e) a szálláshely befogadóképességét:
ea) a  vendégszobák, kemping esetén – területegységek számát, valamint – nyaralóhajó esetén – a  lakóegységek 
számát és
eb) az ágyak számát,”

5. §  Az R. 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: szálláshely-nyilvántartás) 
– a Szolgtv. 26. § (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott adatokon túl – tartalmazza:]
„a) a szálláshely címét, helyrajzi számát, továbbá – nyaralóhajó esetén – a kikötő címét, helyrajzi számát is,
b) a szálláshely elnevezését, továbbá nyaralóhajó esetén a kikötő elnevezését is,”

6. §  Az R. 14. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzbírság összege]
„h) nyaralóhajó esetében 100 ezer Ft.”

7. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

8. §  Az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A.  § 
(6) bekezdés c) pontja a következő cg) alponttal egészül ki:
(Nyaralóhajó bérbeadására jogosult hajózási vállalkozás abban az esetben adhat bérbe nyaralóhajót, ha
a nyaralóhajó-kártya kiállításra került, az alábbi adattartalommal:)
„cg) szálláshely-szolgáltatási céllal hasznosított nyaralóhajó esetén a hajó nyilvántartási száma és neve, a szállásadó 
neve és telefonszáma, valamint üzemeltetési engedély-száma,”
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3. Záró rendelkezések

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

10. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 345/2020. (VII. 14.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklete a 7/B. részét követően a következő 8. résszel egészül ki:
„8. Nyaralóhajó-szálláshely
8/A. Bejelentési követelmény
1. A nyaralóhajó lakóegység- és ágyszáma, minimum követelmény 2 lakóegység.
2. A  nyaralóhajó belső terében kialakított vizes helyiség: zuhanyozó és mosdó, WC, kefetartóval, WC-papír-tartó 
papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
3. A nyaralóhajó belső terében kialakított kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas 
berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), hűtőszekrénnyel.
4. Kikötői vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba, illetve zuhanyozó vagy mosdó, WC, kefetartóval, 
WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
8/B. Üzemeltetési követelmény
1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
2. A kikötőben ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása a kikötői vizesblokkba.
3. Takarítás:
a) az új vendégek érkezése előtt minden esetben ágyneműhuzat-cserével egyidejűleg (ágynemű: 1 db lepedő, 1 db 
paplan, 1 db párna személyenként),
b) a kikötőkben közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
4. A nyaralóhajó belső terében kialakított zuhanyozó vagy mosdó és WC bekészítése: adagolós folyékony szappan 
vagy tusfürdő, WC-papír, tartalék WC-papír.
5. Kikötői vizesblokk WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír.
6. A  szálláshely-szolgáltató köteles a  nyaralóhajón jól látható módon feltüntetni a  nyaralóhajó nevét, valamint 
rendelkeznie kell az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
15/A. § (6) bekezdés c) pontja szerinti adattartalmú nyaralóhajó-kártyával.
7. A  szálláshely-szolgáltató felelőssége a  szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára 
vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
8. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	168.	szám 4919

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 25/2020. (VII. 14.) OGY határozata
a koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos európai uniós gazdasági intézkedésekről*

 1. Magyarország több mint másfél évtizeddel ezelőtt azért lett az  Európai Unió tagja, hogy egy erős nemzetek 
alkotta erős Európa építéséhez járuljon hozzá. A  koronavírus okozta világjárvány az  európai gazdaságoknak 
példátlan kihívást jelent. Idén növekedés helyett recesszió, munkanélküliség és növekvő államadósság fenyegeti 
gazdaságainkat. Az elmúlt tíz évben az Európai Unió legtöbb tagállama az eladósodás ellen, korábbi adósságainak 
csökkentéséért harcolt. Mi, magyarok is így tettünk. Csökkentettük az államadósságunkat és a költségvetési hiányt, 
történelmi mélységbe szorítottuk a munkanélküliséget és a jegybanki alapkamatot, a rendszerváltoztatás óta soha 
nem látott mértékűre emeltük a  foglalkoztatottságot. A  koronavírus-járvány minden uniós tagállamban óriási 
gazdasági károkat okozott. Minden válság veszély, de lehetőség is egyben. A  helyzet súlyos, ezért kénytelenek 
vagyunk elfogadni, hogy az  Európai Unió tagállamai közös hitelt vegyenek fel. Mi, magyarok, pontosan tudjuk, 
hogy minden hitelfelvétel kockázatos, ezért a hitel felhasználásakor észszerűen kell eljárni. A közösen felvett hitelt 
méltányos és kiegyensúlyozott módon kell szétosztani, a  pénz felhasználhatóságát függetleníteni kell a  politikai 
szempontoktól. A  tagállamoknak a  rájuk eső pénzügyi források felhasználásában szabad kezet kell biztosítani, de 
a  közösen felvett hitelt kizárólag a  gazdaság fejlesztése érdekében, a  gazdasági növekedés szolgálatában szabad 
felhasználni.
Ezért az  Országgyűlés felhívja Magyarország Kormányát, hogy az  Európai Tanácsban a  Következő Nemzedék 
(Next  Generation) EU Eszköz és az  uniós Többéves Pénzügyi Keret (MFF) elfogadása során a  következő alapelvek 
szerint járjon el:
– az azonos helyzetben lévő tagállamoknak azonos elbánásban kell részesülniük;
– a gazdagabb tagállamok polgárai ne kapjanak több támogatást, mint a szegényebb országok polgárai;
– a  folyamatban lévő, ún. „hetes cikkely szerinti eljárásokat” a  Következő Nemzedék EU Eszköz és az  MFF 

elfogadása előtt le kell zárni;
– politikai pártok és politikai tevékenységet végző, civilnek álcázott szervezetek uniós forrásból nem 

támogathatóak;
– a források politikai és ideológiai feltételekhez kötése – „jogállamiság” címszó alatt – elfogadhatatlan.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dr. Szűcs Lajos s. k., Tordai Bence s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2020. július 14-i ülésnapján fogadta el.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

Helyesbítés 

A Magyar Közlöny 2020. évi 166. számában kihirdetett 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése  
– a jelzett lapszám 4726. oldalán – helyesen a következő: 

„(1) A 6. §-ban meghatározott rendelkezések alól a  (2)  bekezdésben meghatározott esetekben a Magyarország 
területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt 
Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a  BRFK  XVIII. kerületi Rendőrkapitányság  
(a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat.”
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