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III. Kormányrendeletek

A Kormány 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete
a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 10. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 8. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában,
a 9. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 10. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés x) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 12. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1. pontjában,
a 14. alcím és az  1–12.  melléklet tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 
15. alpontjában,
a 15. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 16. alcím és a 13. melléklet tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés 
f ) és h) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) pontjában,
a 18. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,
a 19. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. és 41. alpontjában,
a 20. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 80. § l) pontjában,
a 21. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § s) pontjában,
a 22. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(1) bekezdés b) pontjában,
a 23. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 38. és 39. pontjában,
a 24. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pont k) alpontjában,
a 25. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés j) pontjában,
a 26. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 27. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés k) pontjában,
a 28. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés f ) és 
w) pontjában, a gyermekek védelméről, valamint a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és 
v) pontjában,
a 29. alcím , valamint a 14. és a 15. melléklet tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés 
c)–f ) és h) pontjában, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 30. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47.  § 
(1) bekezdésében,
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a 32. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § f ) pontjában, az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
49.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában,
a 33. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
29. pontjában,
a 34. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 35. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 36. alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés k) pontjában,
a 37. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 38. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1) bekezdés e) pontjában,
a 39. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 39. alpontjában,
a 40. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés p) pontjában,
a 41. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 19. alpontjában,
a 42. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés q) pontjában,
a 43. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés k) pontjában és 73/B. § b) pontjában,
a 44. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.  § 
(11) bekezdésében,
a 45. alcím és a  16.  melléklet tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (2)  bekezdés 1. és 
5. pontjában,
a 46. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 20. pontjában,
a 47. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1) bekezdés b) pontjában,
a 48. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a  mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 12.  § 
(3) bekezdése.

2. A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló  
33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 33/1997. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés g) pontja a következő gf ) alponttal egészül ki:
(A természetvédelmi alapbírságok legmagasabb mértéke:
a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól 
eltérően történő végzése esetén:)
„gf ) járművel történő közlekedés esetén legfeljebb százezer forint;”

 (2) A 33/1997. Korm. rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  természetvédelmi bírság megfizetésére a  bírságoló szerv a  teljesítési határidő lejárta előtt előterjesztett 
kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a természetvédelmi bírság megfizetésére kötelezett 
hitelt érdemlően igazolja, hogy számára a  teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy részlet megfizetésének 
elmaradása esetén a teljes összeg megfizetése azonnal esedékessé válik.”

3. §  A 33/1997. Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a „hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, 

hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő” szövegrész helyébe a  „hatósági engedély-köteles 
tevékenység, vagy – a  természetvédelmi hatóság szakhatósági közreműködési kötelezettségéhez, 
vagy természetvédelmi szakkérdés vizsgálati kötelezettséghez kötött – más hatósági engedély-köteles 
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tevékenység engedély nélkül vagy az engedély természetvédelmi előírásaitól eltérően, továbbá a természet 
védelmét szolgáló jogszabályi előírást érintő bejelentés, ellenőrzött bejelentés nélkül, vagy a  tevékenység 
megkezdésére való jogosultság megnyílását megelőzően történő” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontjában az „esetében a” szövegrész helyébe az „esetében – a gf ) alpontban 
foglaltak kivételével – a” szöveg

lép.

3. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 25.  § 
(3)  bekezdésében a  „szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a  közigazgatási eljárásjog reformjával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről” szövegrész 
helyébe a „szankcióiról” szöveg lép.

4. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Hatályát veszti az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.

5. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról 
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 96/2003. Korm. rendelet) 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha az  egészségügyi államigazgatási szerv az  általa, illetve a  szakfelügyelet által tartott – a  9.  §-ban és 
a  15.  §-ban meghatározott ellenőrzést is ideértve – helyszíni ellenőrzés megállapításai, az  EESZT működtetőjének 
tájékoztatása vagy az  egészségügyi szolgáltató képviselője által tett nyilatkozat alapján megállapítja a  működési 
engedélytől eltérő működést – az Ehi. 13. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása 
mellett – közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató esetén az egészségbiztosítónál kezdeményezheti az Ehi. 13. § 
(3) bekezdésében foglalt intézkedések megtételét.
(3) Az  egészségügyi közszolgáltatást végző egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, az  Ehi. 13.  § (2)  bekezdése 
szerinti felfüggesztés és az  Ehi. 13.  § (3)  bekezdés b)–f )  pontja szerinti működési engedély visszavonása esetén 
a  betegellátás átmeneti biztosítása érdekében más egészségügyi szolgáltató kijelöléséről a  kijelölésre kerülő 
egészségügyi szolgáltató működési engedélyét kiadó egészségügyi államigazgatási szerv dönt.”

7. §  A 96/2003. Korm. rendelet
a) 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi 

XI.  törvény” szövegrész helyébe az „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi 
XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.)” szöveg,

b) 16/A.  § (2)  bekezdésében az  „a 16.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „az Ehi. 13.  § (2) és 
(3) bekezdésében” szöveg

lép.

8. §  Hatályát veszti a 96/2003. Korm. rendelet
a) 11. § (10) bekezdés c) pontjában az „a 20. § (1) bekezdése szerinti eljárási” szövegrész,
b) 19. § (1) bekezdés e)–g) és k) pontja,
c) 20. § (1) bekezdése,
d) 20. § (2) bekezdés c) pontja.
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6. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló  
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 
8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti engedélyköteles tevékenységet engedély hiányában, illetve az  engedélyben 
foglaltaktól eltérő módon végzik, a  természetvédelmi hatóság a  tevékenységet megtiltja. A  tevékenység tilalma 
helyett korlátozás is elrendelhető, amennyiben a Natura 2000 terület védelmének biztosításához ez is elegendő.”

7. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló  
369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Hatályát veszti a szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) 
Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdése,
b) 2. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdésben foglaltakon túl” szövegrész,
c) 2. § (4) bekezdése.

8. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 238/2005. Korm. rendelet) 
1/A.  § (2)  bekezdésében a  „szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a  közigazgatási eljárásjog reformjával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló” szövegrész 
helyébe a „szankcióiról szóló” szöveg lép.

12. §  Hatályát veszti a 238/2005. Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése.

9. A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Hatályát veszti a  vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) és (3) bekezdése,
b) 3. § (3) bekezdése.

10. A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó 
megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló  
198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások 
tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 8.  § (4)  bekezdésében a „felhatalmazást a  hiányok pótlásáig azonnali hatállyal felfüggeszti, amennyiben” 

szövegrész helyébe a „felhatalmazás alapján végzett légiközlekedési szolgáltatástól az engedélyest a hiányok 
pótlásáig azonnali hatállyal eltiltja, ha” szöveg,

b) 8.  § (5)  bekezdés d)  pontjában a „felfüggesztés esetén amennyiben” szövegrész helyébe az „eltiltás esetén” 
szöveg, az „a felfüggesztés napját” szövegrész helyébe az „az eltiltás napját” szöveg

lép.
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11. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló  
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 303/2007. Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A Bizottságba képviselőt jelöl)
„m) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter a nemzeti vagyonnal összefüggő földrajzi nevekkel”
(kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.)

16. §  A 303/2007. Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontjában a „10 m-nél nagyobb nyílású hidak” szövegrész helyébe 
a „10 méternél nagyobb szerkezeti hosszúságú hidak” szöveg lép.

12. Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

17. §  Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. 
(VII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  helyszíni bírság összegét a  Tv. 59/A.  §-ában foglaltakra figyelemmel úgy kell megállapítani, hogy annak 
összege – maradék nélkül – 5000-rel osztható legyen.”

13. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. §  Hatályát veszti a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) 
Korm. rendelet
a) 50/A. § (1) bekezdésében és 50/B. § (3) bekezdésében a „132. § (1) bekezdésében megállapított szempontok 

mérlegelésével” szövegrész,
b) 132. § (1) bekezdés d), e) és g) pontja.

14. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 4/A. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f ) 5. melléklete helyébe a 6. melléklet,
g) 6. melléklete helyébe a 7. melléklet,
h) 7. melléklete helyébe a 8. melléklet,
i) 8. melléklete helyébe a 9. melléklet,
j) 9. melléklete helyébe a 10. melléklet,
k) 10. melléklete helyébe a 11. melléklet,
l) 13. melléklete helyébe a 12. melléklet
lép.
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15. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  kereskedő a  tevékenységére, a  forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak nem tesz eleget, vagy a  kereskedő, illetve az  üzletként szolgáló épület a  hatályos jogszabályi 
feltételeknek nem felel meg, és a  jogsértés másként nem orvosolható, illetve a  jogszabályi feltételeknek való 
megfelelés más módon nem biztosítható, a  jegyző – a  (2)  bekezdés a)  pontja és a  (3)  bekezdés szerinti eset 
kivételével – az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, 
vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.”

16. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló  
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
41/2010. Korm. rendelet) 17/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Eb okozta sérülés esetén a járási állat-egészségügyi hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 
törvényben foglaltakon túl az  Ávtv. 42/D.  § (1)  bekezdése szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a  4. számú 
mellékletben foglaltak szerint.”

 (2) A 41/2010. Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

22. §  Hatályát veszti a 41/2010. Korm. rendelet 17/C. § (3), (4), (7) és (8) bekezdése.

17. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a  minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. 
(III. 26.) Korm. rendelet 4. § (3a) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
[Ha az  ellenőrzött szerv a  (3)  bekezdés szerinti döntésben megállapított határidőn belül nem szünteti meg 
a  jogszabálysértést, vagy ha a  megállapított jogszabálysértés olyan, hogy az  a  (3)  bekezdésben foglaltakkal nem 
orvosolható – így különösen ha a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet a  minősített adat kezelésével összefüggő biztonsági 
követelmények tekintetében olyan hiányosságot tapasztal, amely a  minősített adatok biztonságát veszélyezteti –, 
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
saját hatáskörben]
„ad) telephely biztonsági tanúsítvány vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány visszavonására”
(irányuló közigazgatási hatósági eljárást indít;)

18. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság 
jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és 
működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 13. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A légiközlekedési hatóság)
„e) lefolytatja a  légiközlekedés védelmét közvetlenül veszélyeztető szervezetek és személyek légiközlekedési 
tevékenységtől való eltiltásával vagy légiközlekedési tevékenység ellátásához szükséges engedélyének 
visszavonásával kapcsolatos eljárást,”

19. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól 
szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 6.  § (2)–(2e)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § 
a következő (2f ) és (2g) bekezdéssel egészül ki:
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„(2) A közlekedési hatóság a képző szervet, a szakoktatót, az  iskolavezetőt, valamint a vizsgabiztost a tevékenység 
végzésétől eltiltja, ha a  tanfolyami vagy a  szaktanfolyami képzés, vizsgáztatás a  közlekedési hatóság vagy 
a közlekedésért felelős miniszter által előírt szakmai követelményekre, a kötelezően alkalmazandó nyomtatványok 
kitöltésére és kezelésére vonatkozó rendelkezéseket egy éven belül második alkalommal megsérti.
(2a) Az  eltiltás időtartamát napokban kell meghatározni. Az  eltiltás időtartama legalább 15 nap, a  második 
előfordulás esetén legalább 30 nap, minden további esetben legalább 60 nap. Az  eltiltás időtartama legfeljebb 
365 nap lehet.
(2b) Az iskolavezető tevékenységtől történő eltiltása esetén a képző szervnek – gazdasági társaság esetén a vezető 
tisztségviselő, egyéni vállalkozás esetén az  egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén az  ügyvezetést ellátó személy 
felelősségre vonásától függetlenül – 30 nap áll rendelkezésre a jogszerű működés helyreállítására.
(2c) A  közlekedési hatóság a  képző szerv engedélyét, az  iskolavezető, a  szakoktató engedélyét visszavonja, 
a  vizsgabiztos tevékenység végzését megtiltja, továbbá a  képzőszervet, az  iskolavezetőt, a  szakoktatót és 
a  vizsgabiztost a  nyilvántartásból törli, ha a  képző szerv, a  vizsgabiztos, a  szakoktató, a  vizsgabiztos nem 
teljesíti az  engedély, illetve a  bejelentés tekintetében előírt jogszabályi feltételeket, és az  erre irányuló hatósági 
felszólításnak, az abban foglalt határidőig nem tesz eleget.
(2d) A  közlekedési hatóság a  képző szerv engedélyét, az  iskolavezető, a  szakoktató engedélyét visszavonja, 
a  vizsgabiztost a  tevékenység végzésétől eltiltja, továbbá a  képzőszervet, az  iskolavezetőt, a  szakoktatót és 
a vizsgabiztost a nyilvántartásból törli, ha a képző szerv, a szakoktató, az iskolavezető, a vizsgabiztos a jogszabályban 
meghatározott rendelkezéseket, előírásokat súlyosan vagy ismételten megsérti.
(2e) A (2d) bekezdésben meghatározott súlyos jogsértésnek kell tekintetni, ha
a) olyan magatartást tanúsítanak, amely alkalmas arra, hogy a  vizsga eredményét vagy az  erről vezetett 
nyilvántartás ellenőrizhetőségét befolyásolja,
b) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
szóló miniszteri rendelet szerinti eljárás során a vizsga rendjét megzavarják, vagy a vezetési kartont elveszítették,
c) a közlekedési hatóság a képző szervet – az  iskolavezető jogsértő magatartására tekintettel – legalább 60 napra 
végleges határozatában a tevékenységtől eltiltotta,
d) a kijelölt biztosító személy feladatainak ellátásán túlmenően a  szakoktató a  járművezetéssel járó gyakorlati 
oktatás és az azt követő vizsga során nem tartózkodik a járműben, kivéve az „AM”, az „A1”, az „A2”, az „A” kategóriás 
gyakorlati oktatást, és az „AM”, az „A1”, az „A2”, az „A” és a „T” kategóriás gyakorlati vizsgát,
e) a szaktanfolyamon való részvétel alóli mentesítés feltételeit és módját a  közúti járművezetők és a  közúti 
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásait 
megszegve határozzák meg.
(2f ) A  közlekedési hatóság a  képző szerv, a  szakoktató, az  iskolavezető engedélyét visszavonhatja, a  vizsgabiztost 
a tevékenységtől eltiltathatja, ha
a) a képző szerv a képzési tevékenység gyakorlására vonatkozó előírásokat megszegte,
b) a képző szervet a  fogyasztóvédelmi hatóság vagy a  Gazdasági Versenyhivatal végleges határozatával 
elmarasztalta,
c) az iskolavezető, a szakoktató, a vizsgabiztos a vonatkozó jogszabályi előírásokat megsértette.
(2g) A (2d) és (2f ) bekezdés alkalmazásánál az eltiltás időtartamát napokban kell meghatározni, amelynek tartama 
legfeljebb 1825 nap lehet.”

20. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről 
és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a  katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és 
visszatérítéséről szóló 208/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: 208/2011. Korm. rendelet)
a) 5. § (1) bekezdésében a „szabálytalanságok” szövegrész helyébe a „szabályszegések” szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdésében és 2.  melléklete szerinti táblázat második oszlop első sorában a „szabálytalanság” 

szövegrész helyébe a „szabályszegés” szöveg
lép.

27. §  Hatályát veszti a 208/2011. Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése.
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21. Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló  
247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

28. §  Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 
8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tevékenység végzésétől történő eltiltás időtartama nem haladhatja meg a  három évet. Az  eltiltásról szóló 
határozatban az engedélyező hatóság az eset összes körülményeire tekintettel rendelkezik az eltiltás időtartamáról.”

22. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és 
a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló  
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a  tűzvédelmi bírságról és a  tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 259/2011. 
Korm. rendelet)
a) 1. § (1) bekezdés f ) pontjában, 7. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 1. mellékletében foglalt táblázat 

A1. mezőjében a „szabálytalanság” szövegrész helyébe a „szabályszegés” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében a „szabálytalanságokért” szövegrész helyébe a „szabályszegésekért” szöveg,
c) 8. § (1) bekezdésében, 16. §-ában a „szabálytalanság” szövegrészek helyébe a „szabályszegés” szöveg,
d) 8. § (1) bekezdésében, 16. §-ában a „szabálytalanságot” szövegrész helyébe a „szabályszegést” szöveg
lép.

30. §  Hatályát veszti a 259/2011. Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése.

23. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

31. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
368/2011. Korm. rendelet) 167/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Áht. 105/B.  § (1)  bekezdése alapján kiszabható bírság összege legfeljebb ötszázezer forint lehet. A  bírság 
kiszabásánál a  Kincstár a  közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott mérlegelési 
szempontok figyelembevétele mellett mérlegeli a  kötelezettségszegő jogellenes magatartásának súlyát is. 
A  körülmények mérlegelése alapján a  Kincstár a  kötelezettségszegés súlyához igazodó, arányos bírságot 
szab ki. A  bírság határidőben történő meg nem fizetése esetén a  Kincstár hivatalból intézkedik a  végrehajtás 
foganatosításáról.”

32. §  A 368/2011. Korm. rendelet 171. § (1) bekezdésében a „kétmillió” szövegrész helyébe a „négymillió” szöveg lép.

24. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 35. § (3) bekezdésében a „szankcióinak 
átmeneti szabályairól, valamint a  közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények 
módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről” szövegrész helyébe a „szankcióiról” szöveg lép.

25. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

34. §  Hatályát veszti az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 21/A. § (1) bekezdésében az „önhibájából” szövegrész,
b) 21/A. § (2) bekezdése.
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26. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. 
(II. 27.) Korm. rendelet a következő 11/A. alcímmel egészül ki:
„11/A. A víziközmű-felügyeleti bírság
35. § (1) A kiszabható víziközmű-felügyeleti bírság összege
a) az ellátásért felelős vonatkozásában legalább 200 000 forint és legfeljebb 10 millió forint,
b) a víziközmű-szolgáltató vonatkozásában legalább 500 000 forint és legfeljebb 25 millió forint,
c) az 52/A. § szerinti projekttársaság esetében legalább 100 000 forint és legfeljebb 1 millió forint.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti víziközmű-felügyeleti bírság szabható ki azzal a  gazdálkodó szervezettel 
szemben is, amely víziközmű-szolgáltatási tevékenységet a Hivatal engedélye nélkül végzi.”

27. A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló  
62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

36. §  Hatályát veszti a  vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló 62/2013. 
(III. 4.) Korm. rendelet 4. §-a.

28. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 369/2013. Korm. rendelet)
a) 46. § (3) bekezdésében, 46. § (4) bekezdés b) pontjában az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „Szt. 92/K. § 

(11) bekezdése” szöveg,
b) 46.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „az (1) és (2)  bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az  „a bejegyzés 

hiányában nyújtott szolgáltatások ügyében hozott” szöveg
lép.

38. §  Hatályát veszti a 369/2013. Korm. rendelet
a) 40. § (3) bekezdése,
b) 42/A. § (2) bekezdése,
c) 46. § (1) és (2) bekezdése.

29. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A  fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 443/2013. 
Korm. rendelet) 3. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Fémtv. 3. § (6) bekezdésében meghatározott külön igazolás tartalmazza:]
„a) a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet, 
a  Koordináló szerv megnevezését, azonosító adatait, továbbá a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó 
szervezet esetében az alvállalkozónak minősülést;”

 (2) A  443/2013. Korm. rendelet 6.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az engedélyező vámszerv
a) a fémkereskedelmi engedély visszavonásával és a tevékenység megszűnésével vagy megszüntetésével, illetve
b) az engedély érvényességének lejártával
egyidejűleg 30 napos határidő tűzése mellett felszólítja a  fémkereskedőt az  engedély visszavonásakor 
készleten lévő fémkereskedelmi engedélyköteles anyag – saját tulajdonként történő – értékesítésére vagy más, 
fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező telephelyen történő tárolásra.
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(6) A fémkereskedő köteles leadni a fémkereskedelmi engedélyt, illetve a betétlapo(ka)t az engedélyező vámszerv 
részére
a) jogutód nélküli megszűnését,
b) az engedély érvényességének lejártát, vagy
c) az engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válását
követő 5 munkanapon belül.”

 (3) A 443/2013. Korm. rendelet 5. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § A  telephely fenntartása nélkül fémkereskedelmi tevékenységet végző fémkereskedő a  Fémtv. 4.  § 
(6a)  bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a  14.  melléklet szerinti adattartalommal, a  szállítást 
legalább 3 munkanappal megelőzően elektronikus úton teljesíti.”

 (4) A 443/2013. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fémkereskedőnek a  telephelyen annak nyitvatartási idejét jól látható helyen és formában fel kell tüntetnie. 
A  telephely nyitvatartási rendjét az  engedély iránti kérelemben, illetve változás esetén, annak bekövetkeztét 
követő öt napon belül be kell jelenteni az engedélyező vámszervhez, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi 
területén kívül lévő telephelye tekintetében a  telephely szerint illetékes vámszervhez. A  fémkereskedelmi 
engedélyköteles tevékenység szüneteltetését és újbóli megkezdését – annak időpontját legalább 3 nappal 
megelőzően – az  engedélyező vámszervhez, illetve az  engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő 
telephelye tekintetében a  telephely szerint illetékes vámszervhez írásban be kell jelenteni. Szüneteltetésnek kell 
tekinteni, ha a fémkereskedő legalább 1 teljes általános nyitvatartási napján zárva tart. A szüneteltetés határozatlan 
időre nem szólhat.”

 (5) A 443/2013. Korm. rendelet 18. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a  hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a  telephelyen – a  telephelyen kívüli szállításhoz 
kapcsolódó be- és kirakodás céljából – a  helyszínrajztól eltérő módon került a  fémkereskedelmi engedélyköteles 
anyag tárolásra, az  eltérő tárolás körülményeit az  ellenőrzéstől számított 24 órán belül a  fémkereskedő köteles 
mindazon okmányok, különösen az  anyagkísérő okmány benyújtásával igazolni, amelyek az  eltérő tárolási 
körülmények indokoltságát alátámasztják. Ha az  okmányok határidőn belül nem kerülnek benyújtásra, vagy azok 
az  eltérő tárolási körülmények indokoltságát és okát nem tisztázzák, a  fémkereskedelmi hatóság a  Fémtv. 11.  § 
(3) bekezdés f ) pontja szerinti közigazgatási szankciót alkalmazza.”

 (6) A 443/2013. Korm. rendelet 1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
 (7) A 443/2013. Korm. rendelet a 15. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

40. §  A 443/2013. Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „20., 21., 22., 23. és 24. pontja” szövegrész helyébe a „20–23. és 28. pontja” szöveg,
b) 3.  § (4)  bekezdésében a  „szervezet a” szövegrész helyébe a  „szervezet, illetve a  hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást nyújtó szervezet a” szöveg,
c) 3. § (13) bekezdésében a „(11) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(12) bekezdésben” szöveg,
d) 8. § (2) bekezdésében és 8. § (4) bekezdés b) pontjában a „11. § (5) bekezdés a) és b) pontjában” szövegrész 

helyébe a „11/B. §-ában” szöveg,
e) 8. § (4) bekezdés a) pontjában a „11. § (5) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „11/B. § a) pontjában” 

szöveg,
f ) 4. melléklet 2. pont g) alpontjában a „személyazonosító” szövegrész helyébe a „személyazonosságot igazoló 

hatósági” szöveg,
g) 4. melléklet 2. pont j) alpontjában a „vételár” szövegrész helyébe a „bruttó vételár” szöveg
lép.

41. §  Hatályát veszti a 443/2013. Korm. rendelet
a) 3. § (3) bekezdése,
b) 12.  § (2)  bekezdésében az  „ , és a  nyilvántartó program használatára kiadott engedélyt a  manuális 

nyilvántartás hitelesítésének napjával visszavonja” szövegrész.
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30. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

42. §  Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 
más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 10.  § (4a)  bekezdésében és 11.  § (1)  bekezdés o)  pontjában a  „rendbírsággal” szövegrész helyébe 

a „közigazgatási bírsággal” szöveg,
b) 10.  § (4a)  bekezdésében és 11.  § (1)  bekezdés o)  pontjában a  „rendbírságot” szövegrész helyébe 

a „közigazgatási bírságot” szöveg
lép.

31. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

43. §  Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő 
kijelöléséről, valamint a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) 
Korm.  rendelet 15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „azonnali hatállyal véglegesen” szövegrész helyébe  
az „a kijavításig” szöveg lép.

32. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) A  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. Korm. rendelet) 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Ávtv. 42/D. §-ában foglaltak tekintetében a járási hivatal a kijelölt állatvédelmi hatóság.
(1b) Az Ávtv. 42/E. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, a  megyei kormányhivatal és a  járási hivatal, valamint a  jegyző 
a kijelölt állatvédelmi hatóság.”

 (2) A 383/2016. Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos illetékességgel)
„c) üzemelteti a  kozmikus geodéziai obszervatóriumot, továbbá ellátja a  GNSSnet.hu hálózat létesítésével, 
fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint arra épülő helymeghatározó szolgáltatásokat nyújt,”

 (3) A 383/2016. Korm. rendelet 36. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány ingatlanügyi hatóságként)
„a) a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot,”
(jelöli ki.)

 (4) A 383/2016. Korm. rendelet 37. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Kormány az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 79/A.  §-ában foglaltak tekintetében 
a  jogszabálysértés megállapítására és a  közigazgatási bírság kiszabására országos illetékességgel a  Békés Megyei 
Kormányhivatalt jelöli ki.”

 (5) A 383/2016. Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a  földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatalt jelöli ki)
„g) az Éltv. 57/B. §-ában”
(foglaltak tekintetében.)

45. §  A 383/2016. Korm. rendelet
a) 6.  § (1)  bekezdésében a „43.  § (2), (3) és (9)–(12)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „43.  § (2), (2a) és  

(9)–(12) bekezdésében” szöveg,
b) 27.  § (2)  bekezdés g)  pontjában az „és geoportált üzemeltet,” szövegrész helyébe a „valamint geoportált 

üzemeltet és azon keresztül adatot szolgáltat,” szöveg,
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c) 27. § (2) bekezdés p) pontjában a „nemzetközi kötelezettségből” szövegrész helyébe a „nemzetközi és európai 
uniós kötelezettségből” szöveg

lép.

46. §  Hatályát veszti a 383/2016. Korm. rendelet
a) 27. § (1) és (4) bekezdésében a „Területi, Építészeti és Informatikai” szövegrész,
b) 37. § (2a) bekezdésében az „elsőfokú” szövegrész,
c) 38. § (2) bekezdése,
d) 39. § (2) bekezdés q) pontja.

33. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló  
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

47. §  Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23.  §-a a  következő 
(11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  telekalakítási eljárásokban, ha a  telekalakítás az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
16.  § c), e) és f )  pontjaiban meghatározott joggal terhelt földrészletet érint, a  kérelemhez mellékelni szükséges 
a bejegyzett jog jogosultjának a hozzájárulását.”

34. A katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
a) 3.  § a)  pont ab)  alpontjában a „felfüggesztése vagy visszavonása” szövegrész helyébe az „a szakszolgálati 

engedélyhez kötött tevékenység végzésétől történő eltiltás vagy a szolgálati engedély visszavonása” szöveg,
b) 3.  § a)  pont af )  alpontjában az  „az engedély felfüggesztése vagy visszavonása” szövegrész helyébe 

a „visszavonása, vagy a képzési tevékenység végzésétől történő eltiltása” szöveg,
c) 3. § b) pont bd) alpontjában a „felfüggesztése vagy visszavonása” szövegrész helyébe a „visszavonása, vagy 

a működési engedélyhez kötött tevékenység végzésétől történő eltiltása” szöveg,
d) 3.  § c)  pontjában a  „felfüggesztése vagy visszavonása” szövegrész helyébe a  „visszavonása, vagy 

az üzembentartási engedélyhez kötött tevékenység végzésétől történő eltiltása” szöveg,
e) 3.  § o)  pontjában a  „felfüggesztése vagy visszavonása” szövegrész helyébe a  „visszavonása, vagy 

az engedélyhez kötött tevékenység végzésétől történő eltiltása” szöveg
lép.

35. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 
megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 
szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 408/2016. Korm. rendelet) 10.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  inváziós bírság megfizetésére a  bírságoló szerv a  teljesítési határidő lejárta előtt előterjesztett kérelemre, 
határozatban legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet, ha az inváziós bírság megfizetésére kötelezett hitelt 
érdemlően igazolja, hogy számára a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy részlet megfizetésének elmaradása 
esetén a teljes összeg megfizetése azonnal esedékessé válik.”

 (2) Hatályát veszti a 408/2016. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a)–c) pontja.

36. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

50. §  Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 136/A. § (1) bekezdés c) pont 
ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az  E-ügyintézési tv. 46.  § (5)  bekezdés c)  pontja és 48.  § (2)  bekezdés f)  pontja szerinti esetekben – figyelembe véve 
e rendelet 142. §-a szerinti rendelkezést – a  felügyelet – a  jogsértés mértékétől függően, a  jogsértés által okozott kár és 
joghátrány figyelembevételével – a bírság mértékét a következők szerint állapítja meg:
a bírság mértéke ötmillió forinttól ötvenmillió forintig terjed, ha]
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„ca) a felügyelet az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel vagy a KEÜSZ vagy SZEÜSZ szolgáltatóval a b) pont 
szerinti jogsértés miatt egy éven belül az  E-ügyintézési tv. 46.  § (5)  bekezdése vagy 48.  § (2)  bekezdése szerinti 
szankciók bármelyikét eredménytelenül alkalmazta,”

37. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

51. §  A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 104/2017. Korm. rendelet) 8.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A járási hivatal a Tvtv. szerinti közigazgatási bírság kiszabása során a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 
szóló törvényben meghatározott szempontok mellett mérlegeli, hogy
a) a  jogsértés milyen mértékben sérti vagy akadályozza a Tvtv. 11/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott értékek 
megőrzését vagy kialakítását, és
b) a  szabálytalanul kihelyezett reklámhordozó, reklámtartó berendezés veszélyezteti-e az  emberi élet- és 
vagyonbiztonságot.”

52. §  Hatályát veszti a 104/2017. Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése.

38. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási 
szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

53. §  Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 
433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 243. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértés elkövetése miatt jogerősen 
pénzbírsággal vagy helyszíni bírsággal sújtott föld alatti gombagyűjtőt az  erdészeti hatóság a  tevékenység 
végzésétől eltiltja, és a föld alatti gombagyűjtési naplóját két évre visszavonja.
(2) A Szabs. tv. 243. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértés elkövetése miatt jogerősen pénzbírsággal vagy 
helyszíni bírsággal sújtott, föld alatti gombagyűjtési naplóval nem rendelkező személyt az  erdészeti hatóság 
a tevékenység végzésétől eltiltja, és részére föld alatti gombagyűjtési naplót két évig nem ad ki.
(3) Erdőfelújítási biztosíték nyújtásának előírása esetén az erdészeti hatóság az erdőfelújítási biztosíték nyújtásának 
igazolásáig a bejelentett fakitermelés végrehajtását megtiltja.”

39. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával 
és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő 
szabályokról szóló 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával 
kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról szóló 486/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet az 5. §-t követően a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. Az engedély visszavonása
5/A.  § (1) Az  engedélyező hatóság a  megkülönböztető jelzést adó készülék, vagy a  figyelmeztető jelzést adó 
készülék felszerelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha
a) a  jármű, továbbá a  jelzés használata nem felel meg a  jogszabályban, valamint az  engedélyben meghatározott 
feltételeknek,
b) a  járművön a  megkülönböztető jelzést adó készülék vagy a  figyelmeztető jelzést adó készülék elhelyezése, 
felszerelése nem felel meg a jogszabályban meghatározott üzemeltetési, műszaki előírásoknak,
c) a jármű üzembentartási célja megváltozott,
d) a járművet a forgalomból kivonták,
e) a jármű üzembentartójának személyében változás következett be,
f ) a  jármű üzembentartója az  engedély adataira vonatkozó jogszabályban meghatározott bejelentési 
kötelezettségének nem tett eleget,
g) az engedély visszavonását a jármű üzembentartója kéri.
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(2) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó engedélyt az (1) bekezdésben meghatározottakon 
kívül akkor is vissza kell vonni, ha a  jármű tulajdonosa az  engedélyező hatóság felhívására az  adategyeztetésnek 
nem tesz eleget, és az engedélyezés feltételeinek fennállása egyéb módon nem állapítható meg.
(3) A  jármű üzembentartója köteles az  (1)  bekezdés c)–e)  pontjában meghatározott változásokat, annak 
bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az engedélyező hatóságnak bejelenteni.”

40. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, 
használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló  
510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

55. §  A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben 
tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  hajózási hatóság a  hajózási létesítmény üzemelésével kapcsolatos hatósági ellenőrzés során olyan 
hiányosságot tapasztal, amely emberi élet vagy a víziközlekedés, valamint a hajózási létesítmény biztonságát, illetve 
a környezetet veszélyezteti, a hajózási létesítmény üzemeltetését a veszély elhárításáig felfüggeszti.”

41. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő 
eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

56. § (1) A  közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 
szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 511/2017. Korm. rendelet) 1. alcíme a  következő 
7/A–7/C. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Vizsgabiztosi tevékenységet a  közlekedési hatóság kormánytisztviselője vagy a  tanúsító vizsgáló 
állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a  tanúsító vizsgálóállomás vizsgabiztosa) végezhet, aki 
megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Az engedély határozatlan időre szól.
(2) Vizsgabiztosi tevékenység folytatását a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki
a) autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú vagy az autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel 
és a kérelem benyújtását megelőzően legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal,
b) a tanúsított járműkategóriák vezetésére érvényes vezetői engedéllyel,
c) számítógépes alapismeretekkel rendelkezik, és
d) e rendeletben szabályozott vizsgabiztosi alaptanfolyamot eredményesen elvégezte.
(3) A  vizsgabiztosi tevékenység folytatása 5 évig nem engedélyezhető olyan személy részére, akivel szemben 
a hatóság a (7) bekezdés f ) és g) pontjában szereplő okból a közlekedési hatóság által a vizsgabiztosokról vezetett 
nyilvántartásból (a  továbbiakban: Nyilvántartás) való törlést alkalmazta. Az  engedély csak az  ismételten elvégzett 
vizsgabiztosi alaptanfolyam és az azt követő eredményes vizsgát követően adható ki.
(4) Az engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező
aa) nevét,
ab) születési helyét és idejét,
ac) anyja nevét,
ad) lakcímét,
ae) állampolgárságát,
af ) jelenlegi beosztását (munkakörét),
ag) munkáltatójának megnevezését és címét,
b) felső- vagy középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget, illetve a  megszerzett számítógépes alapismeret 
megnevezését,
c) a vezetői engedély számát,
d) a vezetői engedélybe bejegyzett járműkategóriák megjelölését.
(5) A Nyilvántartás tartalmazza:
a) a vizsgabiztos
aa) nevét,
ab) születési helyét és idejét,
ac) anyja nevét,
ad) állampolgárságát,
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ae) lakcímét, egyéb elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail-cím),
af ) munkahelyének megnevezését és címét,
b) az iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve a vizsgabiztosi alaptanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat 
számát, kiállításának keltét,
c) a legutóbbi továbbképzés időpontját,
d) a vizsgabiztosi tevékenység felfüggesztéséről, az engedély visszavonásáról rendelkező határozat számát, keltét, 
a felfüggesztés időtartamát.
(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat a  vizsgabiztos a  változás 
bekövetkezését követő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.
(7) A közlekedési hatóság visszavonja – az f ) és g) pontok esetén közigazgatási szankcióként – az engedélyt, és törli 
a vizsgabiztost a Nyilvántartásból, ha
a) azt a vizsgabiztos kéri,
b) a vizsgabiztos elhalálozott,
c) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
d) az engedély kiadása iránti kérelmében vagy annak mellékletében a vizsgabiztos valótlan adatokat szerepeltetett,
e) a  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben előírt továbbképzési kötelezettségét 
határidőn belül nem teljesítette, és a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem nyújtott be, vagy ha azt 
a közlekedési hatóság elutasította,
f ) a  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott kötelezettségeit 
–  az  első megszegéstől számított – 2 éven belül legalább további négy esetben megszegte vagy súlyosan 
megszegte,
g) a vizsgálat során a mérőműszereket illetéktelenül befolyásolta, vagy szándékosan valótlan adatot rögzített.
(8) A közlekedési hatóság eltiltja a vizsgabiztost a tevékenység végzésétől, ha
a) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt előírásokat megszegte,
b) a (6) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztotta.
(9) Az  eltiltás időtartama a  (8)  bekezdés b)  pontjában meghatározott esetben az  eltiltást megalapozó okok 
megszüntetéséig, de legfeljebb hat hónapig tarthat.
7/B. § (1) A  környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során vizsgabiztosi tevékenységet a  közlekedési hatóság 
kormánytisztviselője vagy a  vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel 
az ER.-ben meghatározott követelményeknek.
(2) A vizsgabiztosi engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező
a) nevét,
b) születési helyét, idejét,
c) anyja nevét,
d) lakcímét,
e) állampolgárságát,
f ) felső- vagy középfokú iskolai végzettségét, szakképzettségét,
g) vezetői engedélyének számát,
h) a vezetői engedélyébe bejegyzett járműkategóriák megjelölését,
i) munkáltatójának megnevezését és címét.
(3) A vizsgabiztosi engedély kiadása iránti kérelmet a közlekedési hatósághoz írásban kell benyújtani.
(4) A kérelemhez mellékelni kell az ER.-ben előírt okiratokat és igazolásokat.
(5) A  (2)  bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat a  vizsgabiztos a  változás 
bekövetkezését követő nyolc napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.
(6) A  közlekedési hatóság visszavonja – az  f )  pont esetében közigazgatási szankcióként – az  engedélyt, és törli 
a vizsgabiztost a Nyilvántartásból, ha
a) azt a vizsgabiztos kéri,
b) a vizsgabiztos elhalálozott,
c) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
d) az engedély kiadása iránti kérelmében a vizsgabiztos valótlan adatokat szerepeltetett,
e) az  ER.-ben előírt továbbképzési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítette, és a  határidő elmulasztása 
esetén igazolási kérelmet nem nyújtott be, vagy azt a közlekedési hatóság elutasította, vagy
f ) a  közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegte.
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(7) A közlekedési hatóság felfüggeszti a vizsgabiztos környezetvédelmi felülvizsgáló tevékenységét, ha
a) a  közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt 
előírásokat megszegte, vagy
b) az (5) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztotta.
(8) A  felfüggesztés a  (7)  bekezdés b)  pontjában meghatározott esetben a  felfüggesztést megalapozó okok 
megszüntetéséig, de legfeljebb hat hónapig tarthat.
(9) A vizsgabiztosok szakmai képzésének szabályait az ER. tartalmazza.
7/C. § Ha a közlekedési hatóság a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri 
rendeletben foglalt rendelkezések megszegését megállapítja, megtiltja az  adott szolgáltatási tevékenység 
folytatását az arra való jogosultság igazolásáig.”

 (2) Az 511/2017. Korm. rendelet 2. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti 
felhatalmazott autóbusz-fenntartó tevékenységét a  közlekedési hatóság rendszeresen ellenőrzi. Ha az  ellenőrzés 
során a  közlekedési hatóság megállapítja, hogy a  vizsgálat elvégzésekor a  jogszabályban előírt feltételeket 
a  felhatalmazott autóbusz-fenntartó megsértette, a  felhatalmazást a  feltételek teljesítésig felfüggeszti vagy 
visszavonja.”

 (3) Az 511/2017. Korm. rendelet 3. alcíme a következő 15/A–15/E. §-sal egészül ki:
„15/A.  § A  közlekedési hatóság a  műhelyengedélyt visszavonja – az  f )  pont szerinti esetben közigazgatási 
szankcióként –, ha
a) a műhelyengedély jogosultja az  engedélyben szereplő összes telephelye tekintetében a  műhelyengedély 
visszavonására irányuló kérelmet nyújt be,
b) a műhelyengedély jogosultja jogutód nélkül megszűnik,
c) a műhelyengedély jogosultja vagy annak jogutódja a műhelyengedélyben foglalt feltételeknek nem felel meg,
d) a műhelyengedély jogosultja nem rendelkezik érvényes és névre szóló tanúsítvánnyal,
e) a menetíró szerelőműhely a tevékenységét 6 hónapot meghaladóan szünetelteti, vagy
f ) a menetíró szerelőműhely második eltiltást követően a  15/B.  § (3)  bekezdése szerinti valamely jogsértést 
ismételten elköveti.
15/B. § (1) A közlekedési hatóság a műhelykártya jogosulatlan vagy szabálytalan használata, vagy a műhelykártya 
meghamisításának alapos gyanúja esetén – ismétlődő, vagy a  menetíró szerelőműhely vezetőjének felróható 
esetben – a  menetíró szerelőműhelyt a  tevékenységétől legfeljebb 365 napra eltilthatja. Az  eltiltás időtartamát 
napokban kell meghatározni.
(2) A  meghamisított műhelykártyát a  Kkt. 20.  § (11)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerint ellenőrzésre jogosult 
szervezet a  helyszínen elveszi, és a  műhelykártya bevonását kezdeményezve azt a  kártyakibocsátó hatósághoz 
továbbítja.
(3) Ha a  menetíró szerelőműhelyben a  menetíró szerelő, a  menetíró szerelőműhely vezetője, vagy a  menetíró 
szerelőműhely más alkalmazottja
a) akadályozza a hatósági ellenőrzést,
b) az információs rendszerekben rögzítendő adatokban bekövetkezett változást nem vagy nem határidőben jelenti 
be,
c) a tevékenységét nem a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és az auditálási tanúsítvány szerinti technológiai 
leírásoknak megfelelően végzi,
d) az engedélyben szereplőtől eltérő működési elvű menetíró készüléket szerel,
e) a hitelesítésre kötelezett műszerek időszakos vizsgálatát elmulasztja,
f ) a műhelykártyát jogosulatlanul használja,
g) a műhelykártyát meghamisítja, vagy
h) az adatletöltési, adattovábbítási vagy adatmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget,
a közlekedési hatóság a  műhelyt a  tevékenység végzésétől első alkalommal történő elkövetés esetén 30 napig, 
második alkalommal történő elkövetés esetén 90 napig eltiltja.
(4) Ha a műhelyengedélyt a közlekedési hatóság a 15/A. § f ) pontja szerint visszavonja, a menetíró szerelőműhely 
részére újabb műhelyengedély legkorábban a  visszavonásról szóló határozat véglegessé válásának napját követő 
egy év elteltével adható.
15/C. § (1) A Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint ellenőrzésre jogosult szervezet a tachográf-kártyát 
a helyszínen elveszi, ha az ellenőrzés során annak gyanúja merül fel, hogy
a) a tachográf-kártyát meghamisították,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 297. szám 11599

b) a tachográf-kártyát nem az a személy használja, aki számára azt kiadták,
c) a kártya tulajdonosa a  tachográf-kártyát a  valóságnak meg nem felelő nyilatkozat vagy hamisított okmányok 
alapján kapta.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hamisításra utal, ha
a) a tachográf-kártyán vagy annak elektronikus tárolóegységén javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei 
észlelhetőek,
b) a tachográf-kártya anyaga, kivitele a valóditól eltér, vagy
c) a nyilvántartás szerint a tachográf-kártya kiadására nem került sor.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szervezet a  tachográf-kártya elvételéről átvételi elismervényt ad, amely 
tartalmazza az elvétel e rendeletben meghatározott jogalapját és a tachográf-kártya azonosító adatait.
(4) A  helyszínen elvett tachográf-kártyát, valamint az  intézkedésről készült jegyzőkönyv egy példányát 
az  (1)  bekezdésben meghatározott szervezet három napon belül a  kártyakibocsátó hatóságnak, külföldi hatóság 
által kibocsátott kártya esetén a közlekedési hatóságnak megküldi.
(5) Az (1) bekezdés b) pontja alapján a tachográf-kártyát akkor kell elvenni, ha a tachográf-kártya jogosítottja nincs 
a helyszínen. Az elvett tachográf-kártya csak a kártyatulajdonosnak adható vissza.
(6) A visszavont tachográf-kártyát a kártyakibocsátó hatóság egy naptári évvel a leadást követően selejtezi.
15/D. § (1) A közlekedési hatóság – az e) és f ) pont esetében közigazgatási szankcióként – visszavonja a személyre 
szóló műhelykártyát, ha
a) azt a menetíró szerelő kéri,
b) a menetíró szerelő elhalálozott,
c) a műhelykártya kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
d) a közlekedési hatóság visszavonja a menetíró szerelő szerelői engedélyét, és törli őt a névjegyzékből a Kkt. 27/B. § 
(6) bekezdése szerint,
e) a műhelykártya kérelmezése során a menetíró szerelő valótlan adatokat adott meg,
f ) a menetíró szerelő az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit – az első megszegést megállapító határozat 
véglegessé válásától számított – 2 éven belül legalább további három esetben megszegte,
g) a menetíró szerelő az  e  rendeletben előírt továbbképzési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítette, és 
a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem nyújtott be, vagy benyújtott, de azt a közlekedési hatóság 
elutasította.
(2) A Kkt. 27/B. § (6) bekezdés d) pontja szerint súlyosan szegi meg kötelezettségeit az a menetíró szerelő, aki
a) a vizsgálat során a mérőműszerek mérési eredményét befolyásolja,
b) a  menetíró készülék működésének befolyásolására alkalmas eszközt épít be, vagy ilyen beépített eszköz 
használatát nem kifogásolja,
c) a menetíró készüléket úgy kalibrálja, hogy az a rögzített adatok befolyásolására, megváltoztatására alkalmas, vagy
d) valótlan adatot rögzít.
15/E.  § (1) A  jóváhagyásra kötelezett járműalkatrész, tartozék, illetőleg – járműtulajdonság esetében – a  jármű 
forgalomba hozatalát a közlekedési hatóság megtiltja, ha az a vonatkozó előírásnak nem felel meg.
(2) Az  előírt minősítéssel vagy műbizonylattal nem rendelkező pótalkatrész és tartozék gyártását, forgalmazását 
vagy járműbe építését a  közlekedési hatóság – a  sikeres minősítő vizsgálat elvégzéséig, illetve a  megfelelő 
műbizonylat kiállításáig megtiltja, a minősítő vizsgálat elvégzésére határidőt állapíthat meg.
(3) Ha a jóváhagyási jelet a gyártó az engedélyezett típustól eltérő járműalkatrészen, tartozékon, illetőleg járművön 
használja, a jóváhagyási jelre vonatkozó engedélyt a közlekedési hatóság visszavonja.”

 (4) Az 511/2017. Korm. rendelet 4. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Ha a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR Szabályzat) szerinti 
oktató a  veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, az  oktatni kívánt áruosztályokra érvényes veszélyes áru 
szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal nem rendelkezik, illetve ha a közlekedési hatóság által meghirdetett 
továbbképzésen nem vett részt vagy – ha a  már elismert oktató – a  továbbképzést követő ismeretfelújító vizsgát 
nem teljesítette, továbbá ha a  szakfelügyeleti ellenőrzés megállapítása szerint a  foglalkozásvezető szakmai 
tevékenységének színvonala nem kielégítő, a  közlekedési hatóság az  oktatót a  tevékenység gyakorlásától 
a hiányosság megszüntetéséig eltiltja.”
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42. Egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló  
515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

57. §  Az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a  következő 
III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
A HAJÓZÁSI HATÓSÁGOK ÁLTAL ALKALMAZOTT EGYES SZANKCIÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK
15/D.  § (1) A  munkáltató köteles a  hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságának soron kívüli 
vizsgálatát kezdeményezni, ha az egészségi alkalmasságot kizáró vagy korlátozó bármilyen körülményt észlel. Soron 
kívüli vizsgálatot a hajózási szolgálatot teljesítő személy maga is kérhet.
(2) A hajózási hatóság a hajózási szolgálatot teljesítő, illetve a kedvtelési célú vízijárművet vezető személyt a hajózás 
biztonságát veszélyeztető egészségi állapot észlelésének esetében határidő tűzésével soron kívüli vizsgálatra 
hívhatja fel, és az  alkalmasság újbóli megállapításáig a  hajózási szolgálat ellátását, illetve a  kedvtelési célú 
vízijármű-vezetését – a szolgálati könyvbe való bejegyzéssel, illetve a kedvtelési célú vízijármű-vezetői bizonyítvány 
bevonásával – megtilthatja.
(3) Ha a hajózási hatóság a (2) bekezdés szerinti vizsgálat eredményét sérelmesnek tartja, az egészségi alkalmasság 
vizsgálatának lezárásától számított 15 napon belül az első fokon eljárt szervnél fellebbezést nyújthat be a vizsgálat 
eredményének megváltoztatása érdekében.
(4) Az  élelmezéssel kapcsolatos munkakörben foglalkoztatott hajózási dolgozót az  e  rendeletben és a  hajózási 
egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben meghatározott vizsgálatok nem 
mentesítik az ilyen munkakörben foglalkoztatott dolgozóra más jogszabályban előírt orvosi vizsgálat alól.
15/E.  § (1) A  hajózási hatóság a  hajózási hatóság hajósorvosi vizsgálatokra jogosult orvosokról vezetett 
nyilvántartásába vett orvos tevékenységét felfüggeszti, ha az orvos a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és 
vizsgálati rendjéről szóló rendeletben előírt követelményeknek nem tesz eleget.
(2) A hajózási hatóság törli a nyilvántartásából azt az orvost, aki a tevékenysége felfüggesztését követő 3 hónapon 
belül nem igazolja, hogy megfelel a  hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 
rendeletben meghatározott követelményeknek.
15/F.  § (1) A  11/A. § (3)  bekezdése szerinti műszaki szemlét követően a  vízi jármű meglévő uniós belvízi 
hajóbizonyítványát a  vízi jármű megváltoztatott műszaki jellemzőire tekintettel vissza kell vonni, és újat kell 
kiállítani, ha az  eredeti hajóbizonyítványban meghatározott műszaki jellemzőknek már nem felel meg. Ha 
az  új bizonyítványt más tagállamban adják ki, mint amelyben az  első bizonyítványt kiadták vagy megújították, 
a bizonyítványt kiállító vagy megújító illetékes hatóságot erről az új bizonyítvány kiadását követő harminc napon 
belül tájékoztatni kell.
(2) A hatályos uniós belvízi hajóbizonyítványt az azt kibocsátó vagy megújító illetékes hatóság visszavonja, ha a vízi 
jármű már nem felel meg a bizonyítványban foglalt műszaki követelményeknek.
15/G. § A hajózási hatóság az általa kiadott képesítő okmányt visszavonja vagy érvényességét korlátozza, ha
a) az okmány kiadásának alapjául szolgáló adatok, tények, nyilatkozatok valótlansága bizonyosodik be,
b) az okmány hamis vagy azt meghamisították,
c) a tengeri hajó parancsnoka olyan személyt alkalmaz, aki nem az STCW Egyezmény által előírt képesítéssel, illetve 
érvényesítéssel rendelkezik, vagy
d) az  illetékes hajózási hatóság vizsgálata megállapítja, hogy a  víziközlekedési baleset (havária) az  élet- és 
vagyonbiztonság, valamint a környezet veszélyeztetése az érvényes képesítő okmánnyal rendelkező személy hozzá 
nem értése, mulasztása miatt történt.
15/H. § (1) A hajózási hatóság a hajózási engedélyt visszavonja, ha
a) megállapítja, hogy a hajózási engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett,
b) a hajózási engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
c) az engedélyes az engedélyezett hajózási tevékenységet megszünteti,
d) az engedélyes a hajózási tevékenységet a hajózási engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja.
(2) A  hajózási hatóság a  hajózási engedélyt visszavonhatja, ha az  engedélyes a  hajózási tevékenység 
engedélyezésének rendjéről szóló miniszteri rendelet 10.  § (3)  bekezdésében meghatározott bejelentési 
kötelezettségének vagy a  hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló miniszteri rendelet 14.  § 
(1)  bekezdésében, illetve (3)  bekezdésében meghatározott meghirdetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
továbbá abban az  esetben is, ha az  engedélyes akadályozza a  hajózási hatóságnak a  hajózási tevékenység 
ellenőrzésével kapcsolatos eljárását.
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(3) A  hatóság a  hajózási engedélyt nem vonhatja vissza a  hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről 
szóló miniszteri rendelet 4.  § (3)  bekezdésében említett felmentés ideje alatt arra az  okra hivatkozással, amelyre 
a felmentést megadta.”

43. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló  
532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) A  légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 532/2017. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A légiközlekedési hatóság)
„l) kiadja a  magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri rendelet szerinti koordinált 
légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt, valamint a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó 
szervezeti engedélyt.”

 (2) Az 532/2017. Korm. rendelet II. fejezete a következő 4/B. alcímmel egészül ki:
„4/B. Koordinációs szervezetekre vonatkozó kiegészítő eljárási szabályok
5/B.  § (1) A  koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt, valamint a  Drop Zone légtér 
koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt a légiközlekedési hatóság – kérelemre – 2 éves időtartamra adja ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt a légiközlekedési hatóság
a) jogszabálysértés vagy az  engedélyben foglaltak megsértése esetén határidő megjelölése mellett felfüggeszti, 
vagy
b) ha a  jogszabálysértés vagy az  engedélyben foglaltak megsértése a  légiközlekedés biztonságát veszélyezteti, 
visszavonja.
(3) A légiközlekedési hatóság a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tevékenységét rendszeresen ellenőrzi.”

 (3) Az 532/2017. Korm. rendelet a következő 23/A. §-sal és 23/B. §-sal egészül ki:
„23/A.  § (1) A  légiközlekedési hatóság – egyes földi kiszolgálási tevékenységek vonatkozásában vagy teljes 
egészében – az ok elhárulásáig felfüggesztheti a külföldi földi kiszolgálók engedélyét, ha a jogosult állama
a) ténylegesen vagy jogszabályi úton nem biztosít nemzeti elbánást a magyar földi kiszolgálóknak,
b) más, harmadik országhoz tartozó földi kiszolgálót kedvezőbb elbánásban részesít,
c) ténylegesen vagy jogszabályi úton nem biztosít hasonló elbánást a  magyar földi kiszolgálóknak, mint amit 
e jogszabály biztosít az adott állam földi kiszolgálóinak.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az  Európai Unió tagállamaiban székhellyel rendelkező földi 
kiszolgálókra.
(3) A külföldi földi kiszolgálók engedélyének az (1) bekezdésben foglaltak szerinti felfüggesztéséről a légiközlekedési 
hatóság tájékoztatja az Európai Bizottságot.
23/B. § (1) A légiközlekedési hatóság az engedélyt – a c) pont esetében közigazgatási szankcióként – visszavonja, ha
a) a jogosult a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg,
b) a  jogosult a  Földi Kiszolgálás Rendelet 3. és 4. számú mellékletében meghatározott szakmai követelményeket 
nem teljesíti, vagy nem rendelkezik a 21. § (2) bekezdés c) pontja szerinti telephelybiztonsági tanúsítvánnyal,
c) a jogosult a földi kiszolgálást az engedélyben foglaltaktól eltérően gyakorolja,
d) a jogosult földi kiszolgálási tevékenységét megszünteti,
e) a  légiközlekedési hatóság a 25. § szerint korlátozásokat vezetett be, és az ezt követő, Földi Kiszolgálás Rendelet 
18. §-a szerinti kiválasztási eljárás során a jogosultat nem választották ki.
(2) A légiközlekedési hatóság az engedélyt visszavonhatja, ha
a) a jogosult a Földi Kiszolgálás Rendelet 8. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
b) a jogosult akadályozza a légiközlekedési hatóságnak a földi kiszolgálás ellenőrzésével kapcsolatos eljárását,
c) a jogosult nem tartja be a repülőtérrendben, illetve a repülőtéri kézikönyvben foglaltakat,
d) a jogosult a 24. §-ban meghatározott, a számviteli elkülönítéssel kapcsolatos kötelezettségét megszegi.”

 (4) Az 532/2017. Korm. rendelet 18. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„18. A szakszolgálati engedély felfüggesztése, visszavonása és korlátozása
56.  § (1) A  légiközlekedési hatóság a  szakszolgálati engedélyt, jogosítást, jogosítás-kiterjesztést, munkahelyi 
kiterjesztést vagy szakszolgálati kiterjesztést azonnali hatállyal felfüggesztheti, illetve a  d)  pontban foglalt feltétel 
esetén felfüggeszti, ha az engedélyes
a) akadályozza a  légiközlekedési hatóságnak a  szolgálati tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos eljárását, 
az ellenőrzés lehetővé tételéig,
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b) nem tájékoztatja a  szolgáltatót a  szolgálati tevékenységre való alkalmatlanságáról vagy az  alkalmatlansága 
ellenére szolgálati tevékenységet lát el,
c) a  légiközlekedési baleset, repülőesemény vizsgálata vagy hatósági ellenőrzés során a  légiközlekedési hatóság 
megállapítja, hogy az engedélyes a szolgálati tevékenység ellátásának szabályait megsértette, vagy magatartásával 
a légiközlekedést veszélyeztette, vagy
d) a szaktudás értékelésen második alkalommal is nem megfelelt értékelést kapott.
(2) Ha a  légiközlekedési hatóság a  szakszolgálati engedélyt az  (1)  bekezdés d)  pontja alapján függeszti 
fel, a  határozatban rendelkeznie kell a  szakszolgálati engedély visszaadásához szükséges képzési vagy 
vizsgakövetelményekről.
(3) Ha az  engedélyes a  szolgálati tevékenységre való alkalmatlanságáról nem tájékoztatta a  szolgáltatót, és 
az alkalmatlanságról a szolgáltató tudomást szerez, a szolgáltató köteles tájékoztatni a légiközlekedési hatóságot.
(4) A  légiközlekedési hatóság a  szakszolgálati engedélyt azonnali hatállyal visszavonja, ha az  engedélyes 
a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg.
56/A. § (1) Az engedélyes a  repüléstájékoztató szakszolgálati engedély érvényességén belül kizárólag munkahelyi 
gyakorlati oktató felügyelete mellett láthat el repüléstájékoztató szolgálati tevékenységet,
a) ha a  szakszolgálati engedélyében bejegyzett munkahelyi kiterjesztésnek megfelelő operatív munkahelyen 
végzett szolgálati tevékenység folyamatos ellátásában 90 napnál hosszabb időtartamú megszakítása volt,
b) ha a továbbképzési követelményeket nem teljesítette, vagy
c) ha a  szaktudását nem megfelelőnek értékelik, de a  szakszolgálati engedélyét a  légiközlekedési hatóság nem 
függesztette fel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a továbbképzési program határozza meg a munkahelyi gyakorlati 
oktató felügyelete mellett eltöltendő időtartamot.
(3) Operatív munkahelyen végzett repüléstájékoztató szolgálati tevékenységnek kell tekinteni a  munkahelyi 
gyakorlati oktatást, de a  munkahelyi gyakorlati oktatással töltött időtartam nem haladhatja meg 90 napon belül 
a repüléstájékoztató szolgálati tevékenységgel töltött idő 75%-át.
56/B. § (1) Az engedélyes a légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély érvényességén belül is legalább 3 éve érvényes 
légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedéllyel és megfelelő jogosítással, – ha a jogosításhoz kapcsolódhat – jogosítás-
kiterjesztéssel rendelkező személy felügyelete mellett láthat el szolgálati tevékenységet,
a) ha a  szakszolgálati engedélyébe bejegyzett jogosításnak és – ha a  jogosításhoz kapcsolódhat – jogosítás-
kiterjesztésnek megfelelő szolgálati tevékenység folyamatos ellátásában a  továbbképzési programban 
meghatározott időtartamú megszakítása volt,
b) ha a továbbképzési követelményeket nem teljesítette, vagy
c) ha a  szaktudását nem megfelelőnek értékelik, de a  szakszolgálati engedélyét a  légiközlekedési hatóság nem 
függesztette fel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a továbbképzési program határozza meg a munkahelyi gyakorlati 
oktató felügyelete mellett eltöltendő időtartamot.
(3) Az  engedélyes a  légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély érvényességén belül nem láthat el szolgálati 
tevékenységet, ha olyan, a szakszolgálat ellátására hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, amely képtelenné teheti 
arra, hogy feladatát biztonságosan és megfelelően lássa el.
(4) Az engedélyes a (3) bekezdésben meghatározott tényt köteles a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.”

 (5) Az 532/2017. Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a képzési szervezet nem teljesíti a képzési engedély kiadásához 
előírt feltételeket, teljesítési határidő megjelölésével kötelezi a képzési szervezetet a teljesítésre, továbbá a hatályos 
képzési engedélyt vagy az abban meghatározott egyes képzéstípusokat felfüggesztheti.”

 (6) Az 532/2017. Korm. rendelet 31. alcíme a következő 94/A–94/C. §-sal egészül ki:
„94/A. § (1) A légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást felfüggeszti, ha
a) az engedélyes akadályozza a  légiközlekedési hatóságnak a vizsgáztatói tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos 
eljárását, az ellenőrzés lehetővé tételéig,
b) az engedélyes a vizsgáztatói tevékenység ellátása során a Szabs. tv. szerinti ittas vezetés (Szabs. tv. 217. §) vagy 
a  légiközlekedési biztonságát és védelmét szolgáló szabályok megszegése (Szabs. tv. 228.  §) szabálysértés miatt 
szabálysértési eljárás hatálya alá kerül, annak lezárásáig, vagy
c) az engedélyes a  polgári légiközlekedési személyzet egészségügyi alkalmasságának feltételeiről, valamint 
az  egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egészségileg alkalmatlan állapotban lát el szakszolgálati 
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tevékenységet, addig az  időpontig, ameddig a  repülőorvosi vizsgálat az  egészségügyi alkalmasságot meg nem 
állapítja.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott esetben – ha a  vizsgáztatói tanúsítás engedélyese több 
kategóriában rendelkezik vizsgáztatói jogosultsággal és a  megállapított eltérés nem jelenti a  többi jogosultság 
gyakorlásához szükséges feltételek nemteljesítését – a  légiközlekedési hatóság felfüggesztheti csak azt 
a vizsgáztatói jogosultságot is, amellyel összefüggésben a légiközlekedési szabályokat az engedélyes megszegte.
(3) Ha a légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást az (1) bekezdés b) pontja alapján függeszti fel, a döntésben 
rendelkeznie kell a vizsgáztatói tanúsítás visszaadásához szükséges képzési vagy vizsgáztatási követelményekről is.
(4) A vizsgáztatói tanúsítás engedélyese a felfüggesztett tanúsításához kapcsolódó jogosultságokat a felfüggesztés 
hatálya alatt nem gyakorolhatja.
94/B. § (1) A légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást visszavonja, ha
a) az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg,
b) a 94/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt eset ismétlődően következik be,
c) a 94/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott szabálysértések bármelyikének engedélyes általi ismételt 
elkövetését a szabálysértési hatóság vagy a bíróság jogerősen megállapította.
(2) A  vizsgáztatói tanúsítás visszavonását követően új vizsgáztatói tanúsítás kiadása során a  kérelmezőnek 
teljesítenie kell a  jogszabályi követelményeket azzal, hogy a  visszavonás előtt szerzett ismeret és tapasztalat nem 
számítható be a jogszabályban meghatározott ismereti és tapasztalati követelményekbe.
94/C.  § (1) A  94/A.  § (1)  bekezdésében és a  94/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott esetben a  légiközlekedési 
hatóság intézkedésként a  vizsgáztatói tanúsítást azonnali hatállyal bevonja, és a  vizsgáztatói tanúsítást elveszi, 
amelyről átvételi elismervényt állít ki. Az  átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az  elvétel e  rendeletben 
meghatározott jogalapját.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevonás esetén a  légiközlekedési hatóság a  vizsgáztatói tanúsítás 
felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy visszaadásáról 5 napon belül dönt.
(3) Ha a  vizsgáztatói tanúsítás felfüggesztése a  94/A.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint nem érinti a  jogosult 
valamennyi jogosultságát, a  légiközlekedési hatóság a  jogosult részére új, csak a  felfüggesztéssel nem érintett 
jogosultságok gyakorlását lehetővé tevő vizsgáztatói tanúsítást állít ki és ad vissza.”

 (7) Az 532/2017. Korm. rendelet 49. alcíme a következő 137/A. §-sal egészül ki:
„137/A. § (1) A könnyű légijármű légialkalmassági tanúsítványát a hatóság visszavonja, ha
a) megállapítja, hogy a  típustervben foglaltakat vagy a  folyamatos légialkalmasságra vonatkozó követelményeket 
nem tartják be, vagy
b) a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint 
a típusalkalmassági tanúsítványt felfüggesztette, és egyedi repülési engedélyt adott ki.
(2) A  könnyű légijármű légialkalmassági tanúsítványának visszavonása esetén a  tanúsítványt a  légiközlekedési 
hatóság részére vissza kell adni.
(3) A  légialkalmassági tanúsítványt, ha a  könnyű légijármű tulajdonviszonyában változás következett be, 
a légijárművel együtt át kell ruházni.”

 (8) Az 532/2017. Korm. rendelet 138. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  légiközlekedési hatóság a  kutatási, kísérleti vagy tudományos célú légijárműre kiadott egyedi repülési 
engedélyt felfüggeszti a  hatóság által előírt követelmények teljesítéséig, ha a  légijármű súlyosan veszélyezteti 
a repülés biztonságát.”

 (9) Az 532/2017. Korm. rendelet 142. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  légiközlekedési hatóság az  amatőr építésű légijárműre kiadott egyedi repülési engedélyt felfüggeszti 
a hatóság által előírt követelmények teljesítéséig, ha a légijármű súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát.”

 (10) Az 532/2017. Korm. rendelet 54. alcíme a következő 151/A. §-sal egészül ki:
„151/A.  § (1) Ha a  légialkalmassági felülvizsgálatot a  légialkalmasság-irányító szervezet végzi, és a  felülvizsgálat 
során megállapítja, hogy a  légijármű vagy komponens nem felel meg a  jogszabályi követelményeknek és ezzel 
súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát, köteles azt haladéktalanul jelenteni a légiközlekedési hatóságnak.
(2) Ha a  légiközlekedési hatóság az  (1)  bekezdésben meghatározott jelentésben foglaltakkal egyetért, 
a légialkalmassági felülvizsgálati tanúsítványt a követelmények teljesítéséig felfüggeszti.
(3) Ha a  légialkalmasság felülvizsgáló szervezet megállapítja, hogy a  légijármű vagy komponens nem felel meg 
a  jogszabályi követelményeknek, és ez esetlegesen veszélyeztetheti a repülés biztonságát, a tulajdonost felszólítja 
a megfelelés biztosítására.”
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59. §  Az 532/2017. Korm. rendelet
a) 77. § (1) bekezdés c) pontjában a „27/2017.” szövegrész helyébe a „27/2014.” szöveg,
b) 160.  § (3)  bekezdésében az „akkor a  (6)  bekezdésben, valamint az  Lt. 3/C.  § (4)–(6)” szövegrész helyébe 

az „akkor az (5) bekezdésben, valamint az Lt. 3/C. § (5) és (6)” szöveg,
c) 160. § (4) bekezdésében az „az (4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (3) bekezdésben” szöveg,
d) 160. § (5) bekezdésében az „a (4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (3) bekezdésben” szöveg
lép.

60. §  Hatályát veszti az 532/2017. Korm. rendelet 160. § (6) bekezdése.

44. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló  
29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

61. §  Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában és 2. §-ában a „rendbírság” szövegrész helyébe a „közigazgatási bírság” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében a „rendbírságot” szövegrész helyébe a „közigazgatási bírságot” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében a „rendbírságnak” szövegrész helyébe a „közigazgatási bírságnak” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdésében a „rendbírság” szövegrészek helyébe a „közigazgatási bírság” szöveg
lép.

45. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

62. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 86/2019. Korm. rendelet) 7. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

63. §  A 86/2019. Korm. rendelet 3/A.  § (1)–(3)  bekezdésében a „kizárt” szövegrész helyébe az „a felügyeleti szerv által 
kizárt” szöveg lép.

46. A vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és 
rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról szóló  
412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

64. §  A vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, 
hatósági járműnyilvántartásáról szóló 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet V. Fejezete a  következő 15/A. alcímmel 
egészül ki:
„15/A. A műszaki engedélyes ellenőrzése és az alkalmazott jogkövetkezmények
32/A. § (1) Ha a vasúti jármű karbantartására, javítására vagy időszakos és rendkívüli vizsgálatára műszaki hatósági 
engedéllyel (a továbbiakban: műszaki engedély) rendelkező engedélyes
a) nem teljesíti a műszaki engedély kiadásának valamely feltételét,
b) tevékenységét a műszaki engedélyben foglaltaktól eltérően gyakorolja, vagy
c) jogszabályban meghatározott változásbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
a közlekedési hatóság a műszaki engedélyben meghatározott valamennyi vagy egyes tevékenységet – több műhely 
esetén egyes műhelyekre vonatkozóan is – korlátozhatja, és határidő tűzésével az  engedélyest a  jogszerű állapot 
helyreállítására kötelezheti.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a jogszerű állapot helyreállítása nem történik meg, vagy 
ha a  közlekedési hatóság a  vasúti járművek ellenőrzése során olyan, a  vasúti közlekedés biztonságát vagy egyéb, 
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiányosságot állapít meg, ami a műhely szakszerűtlen munkavégzésére 
vezethető vissza, az  engedélyes valamennyi vagy egyes tevékenységét – több műhely esetén egyes műhelyekre 
vonatkozóan is – felfüggeszti a jogszerű állapot helyreállításáig.
(3) A tevékenység felfüggesztése esetén a közlekedési hatóság az engedélyesnek a műhelyben karbantartás, javítás 
alatt álló járművek vonatkozásában csak olyan munkálatok elvégzését engedélyezi, amelyek a  vasúti járművek 
másik műhelybe történő biztonságos közlekedéséhez szükségesek.
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(4) A  vasúti járművek időszakos és rendkívüli vizsgálati tevékenységének felfüggesztésére az  (1)–(3)  bekezdésben 
foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A  közlekedési hatóság a  műszaki engedélyt – ideértve a  vasúti járművek időszakos és rendkívüli vizsgálatát 
biztosító engedélyt – visszavonja:
a) az engedélyes kérelmére,
b) ha a szünetelés időtartama a 6 hónapot meghaladja, és az engedélyes nem jelenti be a műhely tevékenységének 
újrakezdését 15 nappal az újraindítást megelőzően, vagy
c) ha a  (2)  bekezdés szerinti tiltás elrendelésének alapjául szolgáló körülményt a  felfüggesztés elrendelésének 
napjától számított 6 hónapon belül az engedélyes nem hárítja el.
(6) Ha az (5) bekezdés b) pontja esetén az engedélyes a határozattal szembeni jogorvoslatra nyitva álló határidőben 
az újraindítás iránti szándékát bejelenti, a közlekedési hatóság a műszaki engedély visszavonásáról szóló határozatát 
visszavonja.”

47. Hatályon kívül helyező rendelkezések

65. §  Hatályát veszti
a) a  megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól 

szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 13. és 14. §-a,
b) a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet 8. § (5) és (6) bekezdése.

48. Záró rendelkezések

66. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § (1) bekezdése, a 32. § és a 39–41. §, valamint a 14. és 15. melléklet a rendelet kihirdetését követő tizenhatodik 

napon lép hatályba.

67. § (1) E rendelet 29. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) A  rendelettervezet 39.  § (3)  bekezdésében foglalt rendelkezésének a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 
2006.  december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39.  cikk (5)  bekezdése szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

 
 

Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka  
(RSJ = rendkívül súlyos 

jogsértés, NSJ = nagyon súlyos 
jogsértés, SJ = súlyos 

jogsértés), EJ=enyhébb 
jogsértés) 

A bírság összege, forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás 
elkövetéséért felelőssé tehető 

1. a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti 
árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: 
közúti árutovábbítási engedély), közúti 
személyszállítási engedély, illetve autóbuszos 
személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: 
közúti személyszállítási engedély), taxiengedély, 
személygépkocsis személyszállító engedély 
nélkül - vagy az engedély időbeni hatálya 
lejáratát 90 napot követően - végzett közúti 
közlekedési szolgáltatás 

RSJ 600 000 szállító 

b) Nemzetközi forgalomban közösségi engedély 
nélkül (nem létezik, hamis, visszavonták, lejárt) 
végzett közúti közlekedési szolgáltatás 

RSJ 800 000 szállító 

c) Az előírt engedély nélkül, szabálytalanul 
végzett kabotázs-tevékenység, az előírt engedély 
nélkül végzett különjárati személyszállítás 

RSJ 800 000 szállító 

d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti 
személyszállítási engedély időbeni hatálya 30 
napot meghaladóan, de 90 napot meg nem 
haladóan lejárt 

NSJ 300 000 szállító 

2. A szállító vagy a járművezető nem tudja 
bemutatni az érvényes közösségi engedélyt vagy 
a közösségi engedély hitelesített másolatát 
(elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) 

    szállító  
járművezető 

a) és nem rendelkezik engedélykivonattal NSJ 500 000 

b) de rendelkezik engedélykivonattal EJ 30 000 

3. Közúti árutovábbításiengedély-kivonat nélkül 
végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti 
személyszállító engedélykivonat nélkül díj 
ellenében végzett személyszállítás 

NSJ 100 000 szállító  
járművezető 
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4. a) Menetrend szerinti járatok üzemeltetése 
engedély nélkül (nem létezik, meghamisították, 
visszavonták, lejárt) 

NSJ 400 000 szállító 

  b) A járművezető nem tudja bemutatni az 
engedélyt a vizsgáló tisztviselőnek (elvesztette, 
elfelejtette, sérült) 

SJ 200 000 járművezető 

4/A. A menetrend szerinti járatok megállói nem 
felelnek meg a kiadott engedélynek 

SJ 100 000 szállító 

5. a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy 
azonosító lap nincs a járművön 

NSJ 200 000 járművezető 

  b) Személyszállító engedély kivonat nincs a 
járművön 

SJ  50 000 járművezető 

  c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya NSJ 300 000 diszpécserszolgálat 

  d) Utazási igény közvetítése vagy személyszállító 
szolgáltatásnyújtás szervezése személytaxi-
szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére 

NSJ 300 000 diszpécserszolgálat 

  e) Személygépkocsis személyszállító 
szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó 
szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető 
nem tudja bemutatni 

NSJ 200 000 járművezető 

6. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT 
engedély és a hozzá szükséges igazolás, 
autóbuszos járati engedély 

      

  a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, 
lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó 
90%-a nem került megfizetésre) 

RSJ 800 000 szállító 

  b) szabálytalan használata, illetve eltérés az 
engedélyben foglaltaktól 

RSJ 500 000 járművezető 

  c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott 
engedélykezelési, bemutatási kötelezettség 
teljesítésének elmulasztása 

NSJ 800 000 járművezető 

  d) a c) alpontban meghatározott 
engedélykezelési, fénymásolat-készítési, 
bejelentési és megőrzési kötelezettség 
teljesítésének elmulasztása 

SJ 300 000 feladó, címzett 

7. A járművezető szakmai képesítését igazoló 
okmány hiánya 

NSJ 100 000 járművezető 

7/A. A járművezető nem tudja a nemzeti jog 
előírásának megfelelően bemutatni érvényes 
gépjármű-vezetői képesítési igazolványát vagy 
vezetői engedélyét a bejegyzéssel (elvesztette, 
elfelejtette, sérült, olvashatatlan) 

SJ 50 000 járművezető 
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8. Járművezetői igazolvány hiánya NSJ 200 000 járművezető 

8/A. A járművezető vagy a szállító nem tudja 
bemutatni az érvényes járművezetői igazolványt 
vagy az érvényes járművezetői igazolvány 
hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, 
sérült, olvashatatlan) 

NSJ 100 000 járművezető  
szállító 

9. Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői 
engedély nélkül 

RSJ 600 000 járművezető 

9/A. A vezetői engedély     járművezető 

  a) sérült, de olvasható, illetve nem felel meg az 
egységes mintának 

SJ 50 000 

  b) olvashatatlan NSJ 100 000 

10. Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél hiánya SJ 30 000 szállító járművezető 

11. Utaslista hiánya EJ 10 000 szállító  
járművezető 

12. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz 
kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, 
vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező 
adattartalomként meghatározott) rovatonként 
(adatonként) - ide nem értve az árutovábbításra 
fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a 
vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó 
adatokat -, 

EJ 10 000 szállító  
járművezető 

  de legfeljebb EJ 30 000 

13. Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti 
személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy 
személyszállítási közösségi engedéllyel 
kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a 
tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a 
lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, 
a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy 
az eredeti járműre kiállított engedély-kivonat 
(hiteles másolat) közúton való bemutatásának a 
hiánya 

EJ 30 000 szállító 
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14. A konténer vagy a cserefelépítmény tömegét 
tanúsító bizonylat hiánya a fuvarozás során 

EJ 30 000 fuvarozó, feladó 

 
  

”
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Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka  
(RSJ = rendkívül súlyos 
jogsértés, NSJ = nagyon 

súlyos jogsértés, SJ = súlyos 
jogsértés), EJ=enyhébb 

jogsértés) 

A bírság összege forintban 

A bírságolással érintett cselekmény, 
mulasztás elkövetéséért felelőssé 

tehető 
  

1. Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás 
személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül 

SJ 

150 000 szállító  
járművezető 

2. A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás 
személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a 
járművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya 

SJ 

100 000 szállító  
járművezető 

3. Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet is 

EJ 

30 000 szállító  
járművezető 

4. Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként 
(adatonként), ide értve az elektronikus menetlevelet is, 

EJ 

10 000 szállító  
járművezető 

 
30 000 

 
  

2. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

”
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 Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka A bírság 
összege 
forintban 

A bírságolással érintett 
cselekmény, mulasztás 
elkövetéséért felelőssé 

tehető 
Sorszám (RSJ=rendkívül súlyos 

jogsértés, NSJ= nagyon súlyos 
jogsértés, SJ= súlyos 

jogsértés, EJ=enyhébb 
jogsértés) 

A Személyzet 

A1 A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása SJ 100 000 szállító 

B Vezetési időszakok 

B1 A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára 
történő meghosszabbítás nem megengedett 

9 h <...< 10 h EJ 10 000 járművezető  
szállító  

B2 10 h ≤...< 11 h SJ 60 000 

B3 11 h ≤ ... NSJ 150 000 

B4 A 9 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú 
túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő 
beiktatása nélkül 

13h 30 ≤ ... RSJ 300 000 

 szünet/pihenő nélkül 

B5 A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, 
ha a meghosszabbítás megengedett 

10 h <...< 11 h EJ 10 000 járművezető  
szállító  

B6 11 h ≤...< 12 h SJ 60 000 

B7 12 h ≤ ... NSJ 150 000 

B8 A 10 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb 
arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő 
beiktatása nélkül 

15h ≤ ... RSJ 300 000 

 szünet/pihenő nélkül 

B9 Az összeadódott heti vezetési idő túllépése 56 h <...< 60 h EJ 10 000 járművezető  
szállító  

B10 60 h ≤...< 65 h SJ 60 000 

B11 65 h ≤...< 70 h NSJ 150 000 

B12 Az összeadódott heti vezetési idő 25%-os vagy annál 
nagyobb arányú túllépése 

70 h ≤... RSJ 300 000 

3. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
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B13 Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást 
követő hét alatt 

90 h <...<100 h EJ 10 000 járművezető  
szállító  

B14 100 h ≤...<105 h SJ 60 000 

B15 105 h ≤...<112 h 30 NSJ 150 000 

B16 Az összeadódott vezetési idő 25%-os vagy nagyobb 
arányú túllépése két egymást követő hét alatt 

112h 30 ≤ ... RSJ 300 000 

C Szünetek 

C1 A megszakítás nélküli vezetési idő 4,5 órás határának 
túllépése szünet tartása előtt 

4 h 30 <...< 5 h EJ 10 000 járművezető  
szállító  

C2   5 h ≤...< 5 h 30 SJ 30 000 

C3   5 h 30 ≤...< 6 h   60 000 

C4   6 h ≤...< 6 h 30 NSJ 100 000 

C5   6 h 30 ≤...   250 000 

D Pihenőidők 

D1 Nem elegendő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a 
csökkentett napi pihenőidő nem megengedett 

10 h ≤...< 11 h EJ 10 000 járművezető  
szállító  

D2   9 h 15 ≤...<10 h SJ 30 000 

D3   8 h 30 ≤...<9 h 15   60 000 

D4   7 h 45 ≤...<8 h 30 NSJ 100 000 

D5   ...< 7 h 45   250 000 

D6 Nem elegendő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi 
pihenőidő, ha a csökkentés megengedett 

8 h ≤...< 9 h EJ 10 000 járművezető  
szállító  

D7   7 h 30 ≤...< 8 h SJ 30 000 

D8   7 h ≤...< 7 h 30   60 000 

D9   6 h 30 ≤...< 7 h NSJ 100 000 

D10   ...< 6 h 30   250 000 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2020. évi 297. szám

 
11613

 
 

D11 Nem elegendő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi 
pihenőidő 

3 h + (8 h≤...< 9 h) EJ 10 000 járművezető  
szállító  

D12   3 h + (7 h SJ 30 000 

 30≤...< 8 h) 

D13   3 h + (7h   60 000 

 ≤...< 7 h 30) 

D14   3 h + (6 h 30 NSJ 100 000 

 ≤...< 7 h) 

D15   3 h + (...< 6 h 30)   250 000 

D16 Nem elegendő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős 
személyzet 

8 h ≤...< 9 h EJ 10 000 járművezető  
szállító 

 esetén 

D17   7 h 30 ≤...< 8 h SJ 30 000 

D18   7 h ≤...< 7 h 30   60 000 

D19   6 h 30 ≤...< 7 h NSJ 100 000 

D20   ...< 6 h 30   250 000 

D21 Nem elegendő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti 
pihenőidő 

22 h ≤...< 24 h EJ 10 000 járművezető  
szállító  

D22   21 h ≤...< 22 h SJ 30 000 

D23   20 h ≤...< 21 h   60 000 

D24   19 h ≤...< 20 h NSJ 100 000 

D25   ...< 19 h   250 000 

D26 Nem elegendő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a 
csökkentett heti pihenőidő nem megengedett 

42 h ≤...< 45 h EJ 10 000 járművezető  
szállító  

D27   39 h ≤...< 42 h SJ 30 000 

D28   36 h ≤...< 39 h   60 000 

D29   33 h ≤...< 36 h NSJ 100 000 
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D30   ...< 33 h   250 000 

D31 6 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző heti 
pihenőidő után 

...< 3 h EJ 10 000 járművezető  
szállító  

D32   3 h ≤...< 6 h SJ 30 000 

D33   6 h ≤...< 12 h   60 000 

D34   12 h ≤...< 18 NSJ 100 000 

D35   18 ≤ ...   250 000 

E Eltérés a 12-napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat) 

E1 12 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző 
rendszeres heti pihenőidő után 

... < 3h EJ 10 000 járművezető  
szállító  

E2   3 h ≤...< 6 h SJ 30 000 

E3   6h ≤ ... < 12h   60 000 

E4   12 h ≤...< 18 NSJ 100 000 

E5   18h ≤ ...   250 000 

E6 12 egymást követő 24 órás időszak után igénybe vett 
heti pihenőidő 

66h < ... ≤ 67h SJ 20 000 járművezető  
szállító 

E7   65h < ... ≤ 66h   60 000 

 

E8   64h < ... ≤ 65h NSJ 100 000 

E9   ... ≤ 64h   250 000 

E10 22:00 óra és 6:00 óra között 3 órát meghaladó vezetési 
idő szünet tartása előtt, ha a járművet nem több fős 
személyzet vezeti 

3h < ... < 3 h 45 SJ 20 000 járművezető  
szállító 

E11   3 h 45 ≤ ... < 4h 30   60 000 

 

E12   5 h 15 ≤ ... < 4 h 30 NSJ 100 000 
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E13   5h 15 ≤ ...   250 000 

F Munkaszervezés 

F1 A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat NSJ 400 000 szállító 

F2 A járművezető munkájának nem megfelelő szervezése vagy a szervezés 
elmaradása, illetve nem megfelelő utasítások a járművezető részére a jogszabály 
betartására vonatkozóan vagy az utasítások hiánya 

NSJ 200 000 szállító 

 
  

”
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Sorszám 
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

(RSJ=rendkívül súlyos jogsértés,  
NSJ= nagyon súlyos jogsértés,  

SJ= súlyos jogsértés, EJ=enyhébb 
jogsértés) 

A bírság összege forintban 
A bírságolással érintett cselekmény, 
mulasztás elkövetéséért felelőssé 

tehető 
  

G Menetíró készülék beépítése 

G1 Típusjóváhagyással rendelkező menetíró 
készülék beépítésének és használatának 
elmulasztása 

RSJ 800 000 szállító 

H Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata 

H1 Engedéllyel rendelkező műhely által nem 
felülvizsgált menetíró készülék használata 

NSJ 400 000 szállító 

H2 A járművezető egynél több saját járművezetői 
kártyával rendelkezik és vagy egynél több saját 
járművezetői kártyát használ 

NSJ 400 000 járművezető 

H3 A járművezető hamisított járművezetői kártyával 
vezet (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya 
nélkül vezetne) 

RSJ 600 000 járművezető 

H4 A járművezető olyan járművezetői kártyával 
vezet, amelynek nem ő a jogosultja 

RSJ 600 000 járművezető 

H5 A járművezető olyan járművezetői kártyával 
vezet, amelyet a valóságnak nem megfelelő 
nyilatkozatok és/vagy hamis okmányok alapján 
szerzett meg (úgy tekintendő, mintha 
járművezetői kártya nélkül vezetne) 

RSJ 600 000 járművezető 

4. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
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H6 A menetíró készülék nem működik megfelelően 
(pl.: nem került sor a menetíró készülék megfelelő 
felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására) 

NSJ 300 000 szállító 

H7 A menetíró készülék nem megfelelő használata 
(pl. szándékos, önkéntes vagy kényszer hatására 
történő visszaélés, a helyes használatra 
vonatkozó utasítás hiánya) 

NSJ 400 000 járművezető 

szállító 

H8 Olyan, csalásra alkalmas berendezés, eszköz 
használata, amely képes a menetíró készülék 
által rögzített információk módosítására 

RSJ 800 000 járművezető 

szállító 

H8/A 
Olyan csalásra alkalmas berendezés, eszköz 

jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a 
kinyomtatott információk meghamisítására 

felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték) 

RSJ 

400 000 járművezető 

szállító 

H9 Az adatrögzítő lapokon rögzített adatok vagy a 
menetíró készülékben vagy a járművezetői 
kártyán tárolt és onnan letöltött adatok 
meghamisítása, eltitkolása, kitörlése vagy 
megsemmisítése 

RSJ 800 000 járművezető 

szállító 

H10 A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az 
adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött 
adatokat 

NSJ 400 000 szállító 

H11 A rögzített és tárolt adatok nem állnak 
rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok 
rendelkezésre bocsátásának feltételei nem 
garantálják az adatok biztonságát és pontosságát 
(digitális menetíró készülék esetében) 

NSJ 400 000 szállító 

H12 Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen 
használata 

NSJ 100 000 járművezető 
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H13 Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya 
szabálytalan kivétele, amely hatással van az 
érintett adatok rögzítésére 

NSJ 400 000 járművezető 

H14 Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon 
időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, 
adatvesztéssel 

NSJ 400 000 járművezető 

H15 Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok 
vagy járművezetői kártyák használata, az adatok 
nem olvashatók 

NSJ 300 000 járművezető 

H16 Kötelező kézi adatbevitel elmulasztása analóg és 
digitális menetíró készülék esetében egyaránt, 
amennyiben az I2 vagy I3 vagy I4 sorban 
szereplő tényállás nem valósul meg 

NSJ 150 000 járművezető 

H17 Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői 
kártya nem megfelelő nyílásba történő 
beillesztése (több fős személyzet) 

SJ 150 000 járművezető 

H18 Kapcsoló berendezés helytelen használata NSJ 150 000 járművezető 

H19 
Kapcsoló berendezés helytelen használata, 
amennyiben az értékelhetőséget nem 
akadályozza 

SJ 50 000 járművezető 

H20 

Nincs elegendő számú adatrögzítő lap 
(figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes 
jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy 
az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok 
pótlására) 

SJ 50 000 szállító járművezető 

H21 
Az adatrögzítő lap mintája nem került 
jóváhagyásra 

SJ 50 000 szállító járművezető 

H22 
Nincs elegendő mennyiségű papír a 
kinyomtatáshoz 

SJ 30 000 szállító járművezető 
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H23 
A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az 
országnak a hivatalos idejével, amelyben a 
járművet nyilvántartásba vették 

SJ 50 000 járművezető 

H24 
A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként 

 NSJ 50 000 szállító 

H25 A letöltési kötelezettség késedelmes teljesítése 
esetenként (járművezetői kártyánként és fedélzeti 
egységenként) a letöltési időszakot meghaladó 

SJ 10 000 szállító 

30 naponként, Sj   

de legfeljebb SJ 50 000 

  Adatok kitöltése 

H26 Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név NSJ 200 000 járművezető 

H27 Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév NSJ 100 000 járművezető 

H28 
A lap használatba vétele kezdetének vagy 
végének ideje hiányzik 

SJ 50 000 járművezető 

H29 
A lap használatba vétele kezdetének vagy 
végének helye hiányzik 

EJ 20 000 járművezető 

H30 Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám EJ 20 000 járművezető 

H31 
Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-
számláló állása (első menet előtt) 

SJ 50 000 járművezető 

H32 
Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-
számláló állása (utolsó menet végén) 

EJ 20 000 járművezető 

H33 
Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere 
időpontja 

EJ 20 000 járművezető 

H34 
Az ország betűjele beírásának elmulasztása a 
menetíró készülékbe 

EJ 20 000 járművezető 
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I Adatok bemutatása 

I1 Ellenőrzés megtagadása, vagy jármű 
visszatartása esetén a helyszín engedély nélküli 
elhagyása 

NSJ 800 000 járművezető 

szállító 

I2 A járművezető nem tudja bemutatni az adott 
napra és a megelőző 28 napra vonatkozóan 
rögzített információkat 

NSJ 400 000 járművezető 

I3 A járművezető nem tudja bemutatni a 
járművezetői kártyához kapcsolódó információkat 
(ha rendelkezik járművezetői kártyával) 

NSJ 400 000 járművezető 

I4 A járművezető nem tudja bemutatni az adott 
napon és az azt megelőző 28 nap során készített 
kézi feljegyzéseket és kinyomatokat 

NSJ 400 000 járművezető 

I5 A járművezető nem tudja bemutatni a 
járművezetői kártyát 

NSJ 400 000 járművezető 

J Hibás működés 

J1 A menetíró készülék javítását nem engedéllyel 
rendelkező 

NSJ 200 000 szállító 

szerelő vagy műhely végezte 

J2 A járművezető nem jegyez be minden előírt 
információt azon időszakokra vonatkozóan, 
amelyekben a menetíró készülék 
üzemképtelensége vagy hibás működése miatt 
már nem rögzített információkat 

NSJ 300 000 járművezető 
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J3 A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű 
nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-
fellépésnek vagy a hibás működés 
megállapításának napjától számított egy héten 
belül) 

NSJ 100 000 szállító járművezető 

L Kézi bejegyzések a kinyomatokon 

L1 
Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető 
kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői 
engedélyének száma: 

      

  
a) amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok 
miatt lehetetlen 

NSJ 200 000 járművezető 

  b) amennyiben azonosítható EJ 30 000   

L2 Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás EJ 30 000 járművezető 

L3 

A járművezetői kártya elvesztéséről vagy 
eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatóságánál teendő hivatalos 
bejelentés elmulasztása, amelynek területén a 
kártyalopás történt 

SJ 150 000 járművezető 

M A menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre vonatkozó rendelkezések 

M1 
Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró 
készülék kereskedelmi forgalmazása 

RSJ 300 000 forgalmazó 

M2 
Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli 
forgalmazása 

RSJ 300 000 forgalmazó 

M3 
Menetíró szerelőműhely engedély nélküli 
működtetése 

RSJ 1 000 000 menetíró szerelőműhely üzemeltetője 

M4 
Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli 
végzése 

RSJ 300 000 a tevékenységet végző személy 
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M5 
Külső kalibrálási tevékenység végzése a 
közlekedési hatóság részére történő bejelentés 
nélkül 

NSJ 300 000 a menetíró szerelőműhely 
üzemeltetője 

M6 
Elveszett vagy egyéb ok miatt 
működésképtelenné vált tachográf-kártya 
bejelentési kötelezettségének elmulasztása 

NSJ 300 000 a tevékenységet végző személy 

M7 

Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe 
vagy menetíró készülékbe történő beépítése 

NSJ 300 000 a menetíró szerelőműhely üzeme 

 
  

”
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Sorszám 

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka 
(RSJ=rendkívül súlyos 

jogsértés, NSJ= nagyon 
súlyos jogsértés, SJ= súlyos 

jogsértés) 

A bírság összege 
forintban A bírság fizetésére kötelezett 

 

N Maximális heti munkaidő 

N1 A 48 órás maximális 
heti munkaidő 

túllépése, ha a 60 órára 
történő 

meghosszabbítás 
lehetősége már 

kihasználásra került 

56h ≤ ... < 58h 

SJ 

20 000 járművezető  
szállító 

  58h ≤ ... < 60h 60 000 

  60h ≤ ... < 62h 
NSJ 

100 000 

  62h ≤ ... 250 000 

N2 A 60 órás maximális 
heti munkaidő 

túllépése, ha kollektív 
szerződés vagy 

jogszabály eltérést nem 
engedélyezett 

65h ≤ ... < 67h 30 SJ 20 000 járművezető  
szállító 

  67h30 ≤ ... < 70h 60 000 

  70h ≤ ... < 72h30 NSJ 100 000 

  72h30 ≤ ... 250 000 

O Szünetek 

O1 Nem elegendő kötelező 
szünet 6-9 órás 
munkaidő esetében 

15 < ... ≤ 20 min SJ 20 000 járművezető  
szállító 

    10 < ... ≤ 15 min   60 000 

    5 < ... ≤ 10 min NSJ 100 000 

    ... ≤ 5 min   250 000 

5. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„4/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
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O2 Nem elegendő kötelező 
szünet több mint 9 órás 
munkaidő esetében 

25 < ... ≤ 30 min SJ 20 000 járművezető  
szállító 

    20 < ... ≤ 25 min   60 000 

    15 < ... ≤ 20 min NSJ 100 000 

    ... ≤ 15 min   250 000 

P Éjszakai munkavégzés 

P1 Napi munkaidő 24 órás 
időszakonként éjszakai 
munkavégzés esetén, 
ha kollektív szerződés 
vagy jogszabály 
eltérést nem 
engedélyezett 

11h ≤ ... < 12h SJ 20 000 járművezető  
szállító 

    12h ≤ ... < 13h   60 000 

    13h ≤ ... < 14h NSJ 100 000 

    14h ≤ ...   250 000 

R Nyilvántartás 

R1 A munkáltató meghamisítja a munkaidőre vonatkozó 
információkat vagy megtagadja azoknak a vizsgáló 
tisztviselő rendelkezésére bocsátását 

NSJ 300 000 munkáltató 

R2 Az alkalmazott/önfoglalkoztató járművezetők 
meghamisítják az adatokat vagy megtagadják azoknak a 
vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását 

NSJ 300 000 járművezető 

 
  

”
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Sorszám 

Bírságolással érintett cselekmények, 
mulasztások 

A súlyosság foka 
(RSJ=rendkívül súlyos 

jogsértés, NSJ= nagyon 
súlyos jogsértés,  

SJ= súlyos jogsértés, 
EJ=enyhébb jogsértés) 

A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért 
felelőssé tehető 

 

 

I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás 

A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú 
kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás 

megakadályozása 

1. Az ADR szerint a szállításból kizárt veszélyes 
áru szállítása. RSJ 500 000 

feladó, berakó, szállító (fuvarozó) 

2. 

Veszélyes áru szivárgása, szóródása. NSJ 

500 000 
feladó, csomagoló, berakó, töltő, üzembentartó, 

szállító (fuvarozó) 

  

100 000 

járműszemélyzet, amennyiben az észlelést 
követően nem tette meg a szükséges 

intézkedéseket 

3. Nem engedélyezett szállítási móddal vagy 
nem megfelelő szállítóeszközzel vagy nem 
megfelelő műszaki állapotú szállítóeszközzel 
történő szállítás, vagy 

RSJ 500 000 feladó, töltő, berakó,szállító (fuvarozó), jármű 
üzembentartója 

olyan, a jóváhagyásban foglaltaknak nem 
megfelelő járművel történő szállítás, amely 
közvetlen veszélyt jelent. 

4. Ömlesztett szállítás olyan konténerben, 
amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú. NSJ 500 000 konténer üzembentartója, töltő, feladó, szállító 

(fuvarozó) 

6. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
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5. Jóváhagyási igazolással nem rendelkező, 
vagy 30 

NSJ 500 000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó) napnál régebben lejárt jóváhagyási 
igazolással rendelkező járművel történő 
szállítás. 

6. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök 
használata. NSJ 500 000 feladó, csomagoló 

7. A veszélyes árura vonatkozó csomagolási 
utasításnak 

NSJ 500 000 feladó, csomagoló 
nem megfelelő csomagolóeszköz használata. 

8. Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges 
előírások be nem tartása. NSJ 500 000 feladó, csomagoló 

9. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére 
vonatkozó 

NSJ 

300 000 feladó, csomagoló,szállító (fuvarozó) szabályok be nem tartása 

a) egyesítő csomagoláson belül 

  b) konténerben 400 000 berakó, töltő 
  c) járműben. 

500 000 berakó,szállító (fuvarozó), töltő 

    

100 000 
járműszemélyzetamennyiben az ellenőrzés 

időpontjában a megfelelő rakományrögzítő eszköz 
a járművön rendelkezésre állt 

10. A küldeménydarabok együvé rakására 
vonatkozó 

NSJ 300 000 feladó, csomagoló,szállító (fuvarozó) szabályok be nem tartása 

a) egyesítő csomagoláson belül 
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  b) konténerben 400 000 berakó 

  c) járműben. 400 000 berakó 

11. Megengedett töltési fok be nem tartása 

NSJ 

500 000 töltő a) tartányoknál 

  b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél. 
300 000 csomagoló 

12. Az egy szállítóegységben szállítható 
mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem 
tartása. NSJ 500 000 feladó, berakó,szállító (fuvarozó) 

13. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre 
bármilyen jelzés vagy információ utalna. RSJ 500 000 feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó) 

14. A járművön, tartányon, konténeren nincs 
semmilyen jelölés, illetve nagybárca. NSJ 500 000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó) 

    

SJ 100 000 
járműszemélyzet,amennyiben az ellenőrzés 

időpontjában a jelölés, illetve nagybárca a járművön 
rendelkezésre állt 

15. A fuvarokmányban a szállított árura 
vonatkozó olyan információk (pl. UN-szám, 
helyes szállítási megnevezés, csomagolási 
csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges 
megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. 
kockázati kategóriájú szabálytalanság. 

NSJ 500 000 feladó,szállító (fuvarozó) 

16. A járművezetőnek nincs érvényes oktatási 
bizonyítványa vagy az oktatási bizonyítvány 
30 napnál régebben járt le. NSJ 400 000 szállító (fuvarozó) 

17. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó 
tilalom megszegése. 

NSJ 400 000 berakó, töltő, kirakó,szállító (fuvarozó) 
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    100 000 járműszemélyzet 
18. A dohányzási tilalom be nem tartása. 

NSJ 
200 000 berakó, töltő, kirakó 

    100 000 járműszemélyzet 
19. Veszélyes áru nem megfelelő UN-szám és 

helyes szállítási megnevezés és csomagolási 
csoport (ha van) alá sorolása. NSJ 500 000 feladó 

20. Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb 
mulasztások. NSJ 500 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető 

résztvevő 

II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás 

A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen 
mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés - ha lehetséges és célszerű - akkor az ellenőrzés 

helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor. 
21. A szállítóegységben egynél több pótkocsi, 

félpótkocsi van. SJ 300 000 berakó, töltő, szállító (fuvarozó) 

22. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő 
járművel történő szállítás, ami azonban 
közvetlen veszélyt nem jelent. SJ 150 000 szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója 

23. A járművön nincsenek meg az előírt, 
üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó 
készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, 
ha az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy 
mindkettő hiányzik. Nem tekinthető 
üzemképesnek, ha felülvizsgálati ideje lejárt, 
valamint ha szemmel láthatóan nem 
üzemképes, például a nyomásmérő 0-t mutat. 

SJ 250 000 szállító (fuvarozó) 

24. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az 
írásbeli utasításban előírt működőképes, 
funkcióját betöltő felszerelés. 

SJ felszerelés fajtánként  
100000 szállító (fuvarozó) 
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25. Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve 
nagycsomagolások ellenőrzésének, 
időszakos vizsgálatának időpontját vagy a 
használati időtartamot nem tartották be. SJ 300 000 feladó, csomagoló 

26. Sérült csomagolású küldeménydarabokat, 
IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak. SJ 300 000 

feladó, csomagoló, berakó, 

szállító (fuvarozó) 
    

SJ 100 000 járműszemélyzet, amennyiben nem tette meg a 
szükséges intézkedéseket 

27. Küldeménydarabokat olyan konténerben 
szállítanak, amely szerkezetileg nem 
megfelelő állapotú. SJ 300 000 konténer üzembentartója, berakó,szállító (fuvarozó) 

28. A tartányokat, tankkonténereket nem zárták 
le megfelelően (de nem szivárog). SJ 300 000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó) 

29. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső 
csomagolással, amely nincs megfelelően 
lezárva. SJ 150 000 feladó, berakó,csomagoló, szállító (fuvarozó) 

30. Helytelen bárcázás, jelölés vagy 
nagybárcázás, vagy a szükséges bárca, 
jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve a 
jelölések, bárcák, nagybárcák olyan 
mértékben sérültek, ami a 
felismerhetőségüket befolyásolja. 

SJ 300 000 feladó, csomagoló,berakó, töltő, szállító (fuvarozó) 

31. Írásbeli utasítás hiánya. SJ 300 000 szállító (fuvarozó) 
32. Az okmányokban valamely, az I. kockázati 

kategória 15. pontja alá tartozó információ 
hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll 
fenn egyéb I. kockázati kategóriájú 
szabálytalanság. 

SJ 200 000 feladó,szállító (fuvarozó) 

33. A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb 
mulasztás. 

SJ 250 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető 
résztvevő 
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III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás 

A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem 
szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni. 

34. A narancssárga táblák, nagybárcák, a bárcák 
mérete, alakja, színe, vagy a betűk, számok, 
jelképek mérete, formája nem felel meg az 
előírásoknak. 

SJ 

100 000 
feladó, csomagoló, berakó, töltő, 

szállító (fuvarozó) 

35. Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel 
meg az ADR előírásainak. 

SJ 
100 000 szállító (fuvarozó) 

36. Az okmányokban a szállított árura 
vonatkozóan olyan információ hiánya, amely 
nem eredményez I. vagy II. kockázati 
kategóriájú szabálytalanságot. 

SJ 

100 000 feladó,szállító (fuvarozó) 

37. A járművezető az oktatási bizonyítványát nem 
tudja bemutatni, de bizonyíték van rá, hogy 
létezik. 

EJ 

30 000 járművezető 

  A járművezető oktatási bizonyítványa 30 
napnál nem régebben járt le. 

SJ 
100 000 szállító (fuvarozó) 

38. A jármű jóváhagyási igazolása nincs a 
járművön, de bizonyíték van rá, hogy létezik 
vagy 30 napnál nem 

SJ 

100 000 szállító (fuvarozó) 
régebben járt le. 

39. A járművön a tűzoltó készülékek esetében az 
előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy 
mindkettő hiányzik, de a tűzoltó készülék 
üzemképesnek tekinthető. 

SJ 

100 000 szállító (fuvarozó) 

40. A járművek felügyeletére vonatkozó 
szabályok megsértése. 

EJ 
50 000 járműszemélyzet 

41. A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb 
mulasztás. 

SJ 
100 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető 

résztvevő 
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Az I., II. vagy III. kockázati kategóriába nem tartozó további szabálytalanság 

2. táblázat     
Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, 

mulasztások 
A súlyosság foka 

(RSJ=rendkívül súlyos 
jogsértés, NSJ= nagyon 

súlyos jogsértés,  
SJ= súlyos jogsértés) 

A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért 
felelőssé tehető 

1. Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz 
szükséges engedély hiánya. SJ 200 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

2. Veszélyes áru (polgári felhasználású 
robbanóanyag) szállításához szükséges 
engedély hiánya. SJ 200 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

3. Veszélyes áru (radioaktív anyag) 
szállításához szükséges engedély hiánya. SJ 200 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

4. A vállalkozásnak nincs biztonsági 
tanácsadója. NSJ 300 000 vállalkozás vezetője 

5. A vállalkozás nem értesítette a közlekedési 
hatóságot a biztonsági tanácsadó 
megbízásáról, illetve annak változásáról. SJ 100 000 vállalkozás vezetője 

6. A vállalkozás biztonsági tanácsadójának az 
adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra 
nem terjed ki a bizonyítvány érvényessége, 
vagy a tanácsadó bizonyítványának 
érvényessége 30 napnál régebben járt le. SJ 100 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó 

7. Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság 
részére nem küldték meg. SJ 50 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó 

8. Az éves jelentés hiánya. SJ 100 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó 
9. Közbiztonsági terv hiánya. SJ 200 000 vállalkozás vezetője. biztonsági tanácsadó 

10. A munkavállaló az ADR 1.3. fejezete szerinti 
oktatásban nem, vagy csak részben 
részesült. 

SJ 150 000 munkáltató 
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11. A munkavállaló ADR 1.3. fejezet szerinti 
oktatásáról a képzést igazoló dokumentum 
nem áll rendelkezésre vagy a munkavállaló 
oktatása nem követi az ADR előírásainak 
változásait. 

SJ 100 000 munkáltató, biztonsági tanácsadó 

12. Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló 
igazolás nincs a járművön, de bizonyíték van 
rá, hogy a járműszemélyzet részesült a 
képzésben (beleértve azon járművezetőket is, 
akik nem rendelkeznek az ADR 8.2.1. 
szakasz szerinti oktatási bizonyítvánnyal), és 
erről a munkáltató igazolást állított ki a 
részére. 

EJ 30 000 járműszemélyzet 

13. A járművön nem áll rendelkezésre a 
járműszemélyzetre vonatkozó fényképes 
személyazonosító okmány. EJ 30 000 járműszemélyzet 

14. A járműszemélyzeten kívüli személy 
szállítása. SJ 

100 000 szállító (fuvarozó) 

    50 000 járműszemélyzet 
15. A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos 

egyéb, az ADR 1.8.3.3. bekezdésében, vagy 
más jogszabályban előírt kötelezettség 
megszegése. 

SJ 100 000 vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó 

  
   

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő 
közúti szállítása szabályainak megszegése  

3. táblázat     
Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, 

mulasztások 
A súlyosság foka 

(RSJ=rendkívül súlyos 
jogsértés, NSJ= nagyon 

súlyos jogsértés, SJ= 
súlyos jogsértés) 

A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért 
felelőssé tehető 

1. Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy 
tartányban. SJ 50 000 feladó, szállító (fuvarozó) 
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2. Nem folyékony műtrágya szállítása 
tartányban. SJ 30 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

3. Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 
liternél nagyobb befogadóképességű 
tartányban való szállítása. SJ 50 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

4. Nem megfelelő vontató használata. SJ 40 000 szállító (fuvarozó) 
5. Nem megfelelő tartányos pótkocsi 

használata. SJ 50 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

6. a) A tartánynak nincs érvényes hatósági 
vizsgája, kivéve a b) pontba sorolt esetet SJ 50 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

  b) a tartány hatósági vizsgájának 
érvényessége 30 napnál nem régebben járt 
le. 

EJ 10 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

7. Az ömlesztett árut szállító jármű vagy 
konténer kialakítása szabálytalan. SJ 40 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

8. A szállító egység jelölése szabálytalan. EJ 30 000 feladó, szállító (fuvarozó) 
9. A tartány jelölése szabálytalan. SJ 50 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

10. A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél 
hosszabb. EJ 30 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

11. a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra 
vonatkozóan hiányosak. SJ 40 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

  b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak. EJ 10 000 feladó, szállító (fuvarozó) 
12. Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen. SJ 30 000 feladó, szállító (fuvarozó) 
13. Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt 

szállítás tilalmának megszegése. SJ 40 000 feladó, szállító (fuvarozó) 

14. Rakodási előírások megszegése. SJ 40 000 feladó, szállító (fuvarozó) 
15. A dohányzási tilalom be nem tartása. SJ 50 000 berakó, töltő, szállító(fuvarozó), járművezető 
16. A járművezetőnek nincs érvényes vizsga 

igazolása. SJ 40 000 szállító (fuvarozó), járművezető 

 
  

”
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Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, 
mulasztások 

A súlyosság foka (RSJ=rend kívül súlyos 
jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, 

SJ= súlyos jogsértés) 
A bírság összege forintban 

A bírságolással érintett cselekmény, 
mulasztás elkövetéséért felelőssé 

tehető 

1. A gyorsan romló élelmiszerek 
szállítását végző, nemzetközi 
forgalomban közlekedő különleges 
tehergépkocsi szállítási alkalmasságát 
igazoló bizonyítvány vagy 
bizonyítványtábla hiánya 

SJ 100 000 szállító  
járművezető 

2. Szállítmányozói engedély nélkül 
végzett élőállat-szállítás SJ 600 000 szállító  

járművezető 

3. Az élőállat-szállításhoz használt közúti 
jármű jóváhagyási igazolásának 
hiánya 

SJ 400 000 szállító  
járművezető 

4. A járművezető/kísérő számára élőállat-
szállításhoz előírt képesítési 
bizonyítvány hiánya 

SJ 400 000 szállító  
járművezető 

6. Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél 
nem megfelelő kiállítása, vezetése SJ 100 000 szállító  

járművezető 
7. A válaszfalak nem elég erősek ahhoz, 

hogy a szállított állatok súlyát elbírja NSJ 600 000 szállító  

8. Csúszós felületű, meredek, oldalsó 
védelemmel el nem látott be- és 
kirakodó rámpák használata 

SJ 400 000 szállító  
járművezető 

9. Az állatoknak a berakodási és 
kirakodási műveletek során való 
kiesését vagy szökését 
megakadályozó biztonsági korlát 
nélküli emelőpadok és felső padozatok 
használata 

SJ 400 000 szállító  
járművezető 

 
  

7. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

”
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Sorszám Bírságolással érintett 
cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka (RSJ=rend kívül 
súlyos jogsértés, NSJ= nagyon 

súlyos jogsértés, SJ= súlyos 
jogsértés) 

A bírság összege, forintban 
A bírságolással érintett 
cselekmény, mulasztás 

elkövetéséért felelőssé tehető 

1. A bérelt járművel nem a jármű 
bérlője (használatba vevője) 
végez árutovábbítást vagy saját 
számlás áruszállítást 

NSJ 300 000 szállító 

2. Bérelt (használatba vett) jármű 
esetén a bérleti (használatba 
adási) szerződés hiánya (kivéve, 
ha a forgalmi engedélyben 
üzembentartóként bejegyzett), 
vagy a gépjárművezető 
foglalkoztatására vonatkozó 
igazolás hiánya, amennyiben a 
járművet nem a bérlő 
(használatba vevő) vezeti 

NSJ 100 000 szállító gépjárművezető 

 
  

8. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

”
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Sorszám A B C D 

1. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka  
(RSJ= rendkívül súlyos 

jogsértés, NSJ = nagyon súlyos 
jogsértés, SJ= súlyos jogsértés, 

EJ=enyhe jogsértés) 

Bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás 
elkövetéséért felelőssé tehető 

2. Jármű vagy járműszerelvény 
közútkezelői hozzájárulás 
nélküli, vagy a közútkezelő 
hozzájárulásában szereplő 
értéktől eltérő közlekedése, 

amennyiben a 9. § (1) 
bekezdés b) pontjában 

hivatkozott jogszabály szerint 
megengedett legnagyobb 

össztömeg túllépése fennáll 

... < 5% 

EJ 50 000 

feladó felrakó szállító járművezető 

5% ≤ ... < 10% 
SJ 100 000 

10% ≤ ... < 20% 

N3 vagy ilyen járműből is álló 
járműszerelvény esetén NSJ, 
N2 vagy ilyen járműből is álló 

járműszerelvény esetében 15% 
alatt SJ, 15%-tól NSJ 

200 000 

20% ≤ ...< 30% 
N3, vagy ilyen járműből is álló 
járműszerelvény esetén RSJ, 
N2, vagy ilyen járműből is álló 

járműszerelvény esetében 25% 
alatt NSJ, 25%-tól RSJ 

350 000 

30% ≤ ... 500 000 
3. A 9. § (1) 

bekezdés f) pontjában 
hivatkozott jogszabály szerint 

a hatósági engedélyben 
feltüntetett megengedett 
legnagyobb össztömeg 

túllépése jármű vagy 
járműszerelvény - kivéve az 

... < 5% EJ 50 000 feladó felrakó szállító járművezető 

5% ≤ ... < 10% SJ 100 000 

10% ≤ ... < 20% N3, vagy ilyen járműből is álló 
járműszerelvény esetén NSJ, 
N2, vagy ilyen járműből is álló 

járműszerelvény esetében 15% 
alatt SJ, 15%-tól NSJ 

200 000 

9. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez
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M1 és N1 kategóriájú 
járművet, vagy M1 és N1 

kategóriájú járművet 
tartalmazó járműszerelvényt - 

esetében 

20 ≤ ...< 30% N3, vagy ilyen járműből is álló 
járműszerelvény esetén NSJ, 
N2, vagy ilyen járműből is álló 

járműszerelvény esetében 15% 
alatt SJ, 15%-tól NSJ 25%-tól 

RSJ 

350 000 

30% ≤ ... 500 000 

4. A 9. § (1) bekezdés b) 
pontjában 

hivatkozottjogszabály szerint 
megengedett legnagyobb 

tengely- vagy tengelycsoport-
terhelést meghaladó, a közút 

kezelőjének hozzájárulása 
nélkül vagy a közút 

kezelőjének hozzájárulásában 
szereplő értéktől eltérően 
közlekedő jármű esetében 

... < 5% EJ 50 000 feladó felrakó szállító járművezető 

5% ≤ ... < 10% SJ 100 000 

10% ≤ ... < 20% N3, vagy ilyen járműből is álló 
járműszerelvény esetén NSJ, 
N2, vagy ilyen járműből is álló 

járműszerelvény esetében 15% 
alatt SJ, 15%-tól NSJ 

200 000 

20% ≤ ...< 30% N3, vagy ilyen járműből is álló 
járműszerelvény esetén NSJ, 
N2, vagy ilyen járműből is álló 

járműszerelvény esetében 15% 
alatt SJ, 15%-tól NSJ 25%-tól 

RSJ 

350 000 

30% ≤ ... 500 000 

5. 

A megengedett legnagyobb 
hosszúságot vagy 

magasságot meghaladó, a 
közút kezelőjének 

hozzájárulása nélkül vagy a 
közút kezelőjének 

hozzájárulásában szereplő 
értéktől eltérően közlekedő 

jármű 

... < 2%  
SJ 

10 000 szállító járművezető 

2% ≤ ... < 5% 30 000 

  5% ≤ ... < 10%  
SJ 

50 000 

  10% ≤ ... < 20% 80 000 

  20% ≤ ...< 30% NSJ 200 000 

30% ≤ ... 350 000 

6. A megengedett legnagyobb 
szélességet meghaladó, a 

közút kezelőjének 
hozzájárulása nélkül 

közlekedő jármű 

2,6 m ... < 2,65 m EJ 30 000 szállító járművezető 

  2,65 m ≤ ... < 2,85 m SJ 50 000 

  2,85 m ≤ ... < 3,10 m SJ 80 000 
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  3,10 m ≤ ...< 3,60 m NSJ 200 000 

3,60 m ≤ ... 350 000 

7. A megengedett legnagyobb 
szélességet meghaladó, a 

közút hozzájárulásában 
szereplő értéktől eltérően 

közlekedő jármű 

... < 5% EJ 30 000 szállító járművezető 

  5% ≤ ... < 10% SJ 50 000 

  10% ≤ ... < 20% SJ 80 000 

  20% ≤ ...< 30% NSJ 200 000 

30% ≤ ... 350 000 

            

8. Túlsúlyos, tengely-, illetve 
tengelycsoport-túlsúlyos, 

túlméretes lánctalpas 
járművel a közút kezelőjének 
hozzájárulása nélkül vagy az 

abban foglalt feltételektől 
eltérő közlekedés 

 SJ 

100 000 szállító járművezető 

9. Ömlesztett áru szállításához 
szükséges jármű-

tömegbizonylat, illetve 
nyilatkozat hiánya vagy az áru 
tömegére vonatkozó valótlan 
tartalmú bizonylat, nyilatkozat 

 NSJ 

300 000 feladó felrakó szállító járművezető 
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10. Nemzetközi időszakos 
vizsgálati bizonyítvány 

hiánya, érvénytelensége 

 SJ 

30 000 szállító járművezető 

11. A megengedett legnagyobb 
össztömeget, tengelyterhelést 

és méretet meghaladó, a 
közút kezelőjének 

hozzájárulásában előírt 
kísérési feltételektől (nem 
megfelelő számú, és/vagy 

minősített kíséret 
elmulasztása) eltérően 

közlekedő jármű 

 NSJ 

400 000 járművezető, üzemben tartó 
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12. A megengedett legnagyobb 
össztömeget, tengelyterhelést 

és méretet meghaladó, a 
közút kezelőjének 

hozzájárulásában előírt a 
járműre kötelezően 

elhelyezendő 
forgalombiztonsági 
feltételeket szolgáló 

jelzésekre vonatkozó 
feltételektől eltérően 

közlekedő jármű 

 NSJ 

300 000 járművezető üzemben tartó 

13. A megengedett legnagyobb 
össztömeget, tengelyterhelést 

és méretet meghaladó, a 
közút kezelőjének 

hozzájárulásában előírt egyéb 
közlekedési feltételektől (pl. 

napszakkorlátozás, 
forgalomszabályozási 

előírások) eltérően közlekedő 
jármű 

 NSJ 

200 000 járművezető üzemben tartó 
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14. A megengedett legnagyobb 
méretet meghaladó, a közút 
kezelőjének hozzájárulása 

nélkül vagy a közút 
kezelőjének hozzájárulásában 

szereplő értéktől eltérően 
közlekedő, mezőgazdasági 

rendeltetésű önjáró vagy 
vontatott munkagép 

... < 5% EJ 10 000 járművezető gépkezelő 

5% ≤ ... < 10% 20 000 

  10% ≤ ... < 20% EJ 40 000   

  20% ≤ ... < 30% NSJ 100 000   

  30% ≤ ... NSJ 200 000   

Sebességkorlátozó készülékek 

15. Nincs felszerelve sebességkorlátozó készülék RSJ 800 000 üzemben tartó 

16. A sebességkorlátozó készülék nem elégíti ki a 
vonatkozó műszaki követelményeket 

NSJ 400 000 üzemben tartó 

17. A sebességkorlátozó készüléket nem engedéllyel 
rendelkező műhely szerelte fel 

SJ 200 000 üzemben tartó 

18. Olyan, csalásra alkalmas berendezés használata, 
amely képes a sebességkorlátozó készülék adatainak 
meghamisítására, vagy csalásra alkalmas 
sebességkorlátozó készülék használata 

RSJ 800 000 járművezető üzemben tartó 

Egyéb jogsértések 

19. A visszatartás szabályainak megszegése RSJ 500 000 járművezető 
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20. A tengelysúlymérő rendszer keretében végzett mérés 
eredménye befolyásolásának tilalmára vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén 

SJ 100 000 járművezető 

 
  

”
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Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka 
(RSJ=rend kívül súlyos 
jogsértés, NSJ= nagyon 

súlyos jogsértés,  
SJ= súlyos jogsértés) 

A bírság összege 
forintban 

A bírságolással érintett 
cselekmény, mulasztás 
elkövetéséért felelőssé 

tehető 

1. Kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó engedélymentesség 
és kedvezmény igénybevétele esetén a kombinált 
árufuvarozás végzését igazoló okmányok hiánya SJ 200000 szállító  

gépjárművezető 

 
  

10. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

”
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Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka 
(RSJ=rend kívül 
súlyos jogsértés, 

NSJ= nagyon 
súlyos jogsértés, 

SJ= súlyos 
jogsértés) 

A bírság összege 
forintban 

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás 
elkövetéséért felelőssé tehető 

1. Engedély nélküli közlekedés forgalomkorlátozás alóli mentesség 
hiányában 

SJ 150 000 szállító,  
gépjárművezető 

2. Felmentés okára vagy mentességre vonatkozó okmány hiánya EJ 50 000 megbízó, szállító, gépjárművezető 

 
  

11. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„10. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

”
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Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások 

A súlyosság foka 
(RSJ=rend kívül 
súlyos jogsértés, 

NSJ= nagyon 
súlyos jogsértés, 

SJ= súlyos 
jogsértés) 

A bírság összege 
forintban 

A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás 
elkövetéséért felelőssé tehető 

1 A közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú – a 
közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak alapján „A” 
típusú alkalmatlannak minősítendő – jármű közúti közlekedésre 
alkalmasnak minősítése a forgalomba helyezés előtti vagy 
időszakos vizsgálaton, járművenként  

RSJ 500 0000  

2 A közlekedési hatóság engedélye nélkül átalakított jármű 
időszakos vizsgálata során alkalmas minősítést igazoló hatósági 
bizonyítvány (Műszaki adatlap) kiadása 

RSJ 200 000  

 
  

12. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„13. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

”
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Eb által okozott sérülés jogkövetkezményei 
 

 A B C D E F G 
1 Az eb által okozott sérülés Alkalmazható jogkövetkezmények 
2 kimenetele körülményei Ávtv. 42/D. §  

(1) bekezdés  
a) pont szerinti 

jogkövetkezmény  

Ávtv. 42/D. §  
(1) bekezdés  

b) pont szerinti 
jogkövetkezmény 

Ávtv. 42/D. § 
(1) bekezdés  

c) pont szerinti 
jogkövetkezmény 

Ávtv. 42/D. §  
(1) bekezdés  

d) pont szerinti 
jogkövetkezmény 

Ávtv. 42/D. §  
(1) bekezdés  

e) pont szerinti 
jogkövetkezmény  

3 8 napon 
belül  
gyógyuló 

az ebbel nem egy 
háztartásban élő 
személynek 

          

4 8 napon túl  
gyógyuló 

az ebbel egy 
háztartásban élő 
személynek 

          

5 
 

közterületen, az 
ebbel nem egy 
háztartásban élő 
személynek 

x x x x x 

6 saját territóriumon, 
az ebbel nem egy 
háztartásban élő 
személynek 

  x       

7 közterületen, 
kutyának 

    x     

8 súlyos az ebbel egy 
háztartásban élő 
személynek 

x x   x x 

9 az ebbel nem egy 
háztartásban élő 
személynek 

x x x x x 

10 közterületen, 
kutyának 

x   x x   

11 saját territóriumon, 
kutyának 

          

12 közterületen, 
egyéb állatnak 

          

13 maradandó az ebbel egy 
háztartásban élő 
személynek 

x x x x x 

14 az ebbel nem egy 
háztartásban élő 
személynek 

x x x x x 

13. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez
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15 közterületen, 
kutyának 

x x x x   

16 saját territóriumon, 
kutyának 

  x       

17 közterületen, 
egyéb állatnak 

x x       

18 saját territóriumon, 
egyéb állatnak 

  x       

19 halálos az ebbel egy 
háztartásban élő 
személynek 

x x x x x 

20 az ebbel nem egy 
háztartásban élő 
személynek 

x x x x x 

21 közterületen, 
kutyának 

x x x x x 

22 saját territóriumon, 
kutyának 

  x       

23 közterületen, 
egyéb állatnak 

x     x   

24 saját territóriumon, 
egyéb állatnak 

  x       

 ”
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14. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 443/2013. Korm. rendelet 1. melléklete a következő 29 és 30. ponttal egészül ki:
[A felismerésre alkalmas jellemzők (FAJ) listája és a hozzájuk tartozó kódok:]
„29. csomagolási vashulladék
30. csomagolási alumínium hulladék”

15. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„14. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A telephely fenntartása nélkül fémkereskedelmi tevékenységet végző fémkereskedő által 
fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításáról szóló bejelentés adattartalma

 1. A feladó (eladó)
a)  neve:
b)  székhelye (telephelye):
c)  fémkereskedelmi engedélyének száma:
d)  adószáma:

 2. A címzett (vevő)
a)  neve:
b)  székhelye (telephelye):
c)  fémkereskedelmi engedélyének száma:
d)  adószáma:

 3. A szállítást végző 
a)  neve:
b)  székhelye (telephelye):
c)  fémkereskedelmi engedélyének száma (amennyiben van fémkereskedelmi engedélye):
d)  hulladékszállítási engedélyének száma: 
e)  adószáma:

 4. A szállító jármű típusa, egyedi azonosítója:
 5. Fuvarokmány megnevezése és száma:
 6. A feladás

a)  helye:
b)  kelte:

 7. A lerakodás helye:
 8. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag

a)  megnevezése:
b)  felismerésre alkalmas jellemzője:
c)  vámtarifaszám első négy számjegye:
d)  mennyisége (kg):

da)  feladott súly:
db)  köztes súly (ha van):
dc)  átvett súly:

 9. Dátum, aláírás”
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16. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. 
Korm. rendelet 7. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:
(A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások)
„3. A Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásából az ügyfél részére a rá vonatkozó adatokról történő tájékoztatás” 

A Kormány 714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete
a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány a  közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 15.  § (1) és (2)  bekezdésében  
– a 3. § (1) bekezdése tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában –  
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Kormány a  Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezetésére és az  ezzel 
összefüggő adatfeldolgozói feladatok ellátására a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(a továbbiakban: nyilvántartó szerv) jelöli ki.

2. § (1) A  nyilvántartó szerv az  adatkezelő számára az  adatkezelés megkezdését megelőzően a  Nyilvántartáson keresztül 
igazolja az  adatkezelés jogszerűségének és az  érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és 
szervezési intézkedések végrehajtására megfelelő garanciák nyújtását.

 (2) A nyilvántartó szerv a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság adatfeldolgozójaként
a) a  Nyilvántartásba bejegyzett személyes adatokat kizárólag a  közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság 

írásbeli utasítása alapján kezeli,
b) tevékenysége során biztosítja azt, hogy a  Nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatkörében eljáró 

személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak –  
az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak,

c) meghozza a  természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános 
adatvédelmi rendelet) 32. cikkében meghatározott intézkedéseket,

d) a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság által előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása 
nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe,

e) az  adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel 
a  lehetséges mértékben segíti a  közigazgatási szankciót alkalmazó hatóságot abban, hogy az  teljesíteni 
tudja az  érintettet az  általános adatvédelmi rendelet III. fejezete szerint megillető jogok gyakorlásával 
összefüggésben fennálló kötelezettségeit,

f ) segíti a  közigazgatási szankciót alkalmazó hatóságot – az  adatkezelés jellegét és a  rendelkezésére álló 
információkat is figyelembe véve – az adatkezelés biztonságára, valamint az esetleges incidensek kezelésére 
vonatkozó kötelezettségek teljesítésében,

g) az  adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően a  kezelt személyes adatokkal és azok másolataival 
kapcsolatban a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság rendelkezése szerint jár el, kivéve, ha törvény vagy 
az Európai Unió kötelező jogi aktusa a személyes adatok további tárolását írja elő,

h) a  közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely 
az  adatfeldolgozói jogviszonyban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, 
továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a  közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság által vagy az  általa 
megbízott személy által végzett ellenőrzéseket, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is,

i) haladéktalanul tájékoztatja a  közigazgatási szankciót alkalmazó hatóságot arról, ha úgy véli, hogy annak 
valamely utasítása sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.
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3. § (1) Az  ügyfél részére személyes ügyintézés során, az  erre irányuló kérelme alapján, a  Nyilvántartásban tárolt rá 
vonatkozó döntés adatairól vagy arról, hogy rá vonatkozóan a Nyilvántartásban adat nem szerepel, a kormányablak 
azonnal tájékoztatást nyújt.

 (2) A  nyilvántartó szerv természetes személy és gazdálkodó szervezet ügyfél részére az  elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott módon hozzáférést biztosít a  Nyilvántartás 
(1)  bekezdés szerinti adataihoz, valamint az  arra vonatkozó adatokhoz, hogy melyik hatóság mely időpontban 
kérdezett le a Nyilvántartásból rá vonatkozó adatokat.

4. §  Ha hivatalból indított jogorvoslati eljárás vagy rendkívüli perorvoslat eredményeként a Nyilvántartásba bejegyzett 
szankciót alkalmazó határozat visszavonásra kerül, vagy más szankció kerül alkalmazásra, a közigazgatási szankciót 
alkalmazó hatóság azonnal intézkedik a Nyilvántartásba bejegyzett adatok törléséről vagy módosításáról.

5. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 13. és 21. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (1)  bekezdés a) és 
b) pontjában,
az 4. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
11. pontjában,
a 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 12. és 22. pontjában,
a 6. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § d), e), g), i), n), q) és r) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
módosítása

1. § (1) Hatályát veszti az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet] 42. § (14) és (16) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (15) és (17) bekezdése.

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 130. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„d) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2002 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5., 7., 9. pontjának és Melléklet 3. pontjának,”
(való megfelelést szolgálja.)
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3. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 
33/2008.  (II.  21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (II. 21) Korm. rendelet] 1.  § (2)  bekezdése a  következő 
r) ponttal egészül ki:
(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismerésért felelős hatóságként)
„r) energetikai szakreferens képesítések esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt”
(jelöli ki.)

 (2) A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

4. §  Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tan. R.) 
9/A. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  Országos Építésügyi Nyilvántartás üzemeltetéséért felelős szerv lehetővé teszi a  bekerült energetikai 
tanúsítványok mért vagy számított energiafelhasználására vonatkozó adatok gyűjtését, továbbá kérelemre 
statisztikai és kutatási célból, valamint az  épület tulajdonosa részére rendelkezésre bocsátja legalább az  uniós és 
nemzeti adatvédelmi követelményeknek megfelelő aggregált és anonimizált adatokat.”

5. §  A Tan. R. 11. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) az  épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az  energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU 
irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/844 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontja.”

6. §  A Tan. R.
a) 3.  § (6)  bekezdésében a  „megújuló energia felhasználása” szövegrész helyébe a  „megújuló energia 

felhasználása, valamint a Rend. szerinti összesített energetikai jellemző” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 9/A. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 

2. melléklet 5. pontjában az „épületgépészeti” szövegrész helyébe az „épülettechnikai” szöveg,
c) 5. § (3) bekezdésében a „felülvizsgálati igazolás” szövegrész helyébe a „felülvizsgálati jelentés” szöveg,
d) 1.  mellékletében foglalt táblázat A:9 mezőjében a  „megújuló energia részaránya” szövegrész helyébe 

a „megújuló energia részaránya vagy az épület összesített energetikai jellemzője” szöveg,
e) 2. melléklet 2.15. pontjában a „megújuló részarány” szövegrész helyébe a „megújuló energia részarány vagy 

a Rend. szerinti összesített energetikai jellemző” szöveg
lép.

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
168. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet
a) 23/A.  §-a, 54.  § (5)  bekezdése, 115/A.  § (1) és (3)–(6)  bekezdése, 115/C–115/E.  §-a az  energiahatékonyságról, 
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkének, valamint 
VII. mellékletének,
b) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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c) az  energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2002 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5., 7., 9. pontjának és Melléklet 3. pontjának,
d) a  villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a  2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 
2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv 70. cikk 1., 3. és 6. pontjának
való megfelelést szolgálja.”

6. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

8. §  Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ehat. Vhr.) 1. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6a. mérés-felügyeleti rendszer: informatikai, kommunikációs rendszer, valamint humán erőforrás, ami a mért adatok 
gyűjtését, értékelését és nyomon követését látja el;”

9. §  Az Ehat. Vhr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fűtés és hűtés hatékonysági potenciálja átfogó értékelésének kötelező tartalmi elemeit a  3.  melléklet 
tartalmazza.”

10. §  Az Ehat. Vhr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tárgyévre vonatkozó felújítási kötelezettséget meghaladó mértékű energiahatékonysági felújítás 
beszámítható az adott évet megelőző vagy az azt követő három évre vonatkozó felújítási kötelezettségbe.”

11. §  Az Ehat. Vhr. 7/A. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az energetikai szakreferens)
„g) értékeli az  energiafelhasználás mérését, és – ha energiahatékonysági szempontból indokolt – javaslatot tesz 
ideiglenes vagy végleges jelleggel telepítendő mérőeszközök, almérők felszerelésére, mérés-felügyeleti rendszer 
bevezetésére, továbbá ha energiahatékonysági szempontból indokolt, mérési tervet készít.”

12. §  Az Ehat. Vhr. 7/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/F. § A közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért 
felelős az  épület energiafogyasztási adatait – az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 11/B.  § 
(2) bekezdése alapján szolgáltatandó energiafogyasztási adatok kivételével – havi rendszerességgel, a tárgyhónapot 
követő 5. napon jelenti be.”

13. §  Az Ehat. Vhr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az első kötelezettségi időszak vonatkozásában a végfelhasználási energiamegtakarítás számítási alapját képező 
energiamennyiség kiszámítására vonatkozó számítási módszert, valamint a  végfelhasználási energiamegtakarítás 
mértékének csökkentésére vonatkozó szabályokat az 5. melléklet tartalmazza.”

14. § (1) Az Ehat. Vhr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szakpolitikai intézkedés alkalmazására vonatkozó és az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII.  törvény 
13.  § (6)  bekezdésében rögzített bizottsági jelentést megalapozó módszertan kötelező tartalmi elemeit 
a 7. melléklet 5. és 6. pontja tartalmazza.”

 (2) Az Ehat. Vhr. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A második kötelezettségi időszakra vonatkozó végfelhasználási energiamegtakarítás éves célértékeit, az egyes 
alternatív szakpolitikai intézkedéseket, a  megvalósításért felelős végrehajtó hatóságokat, valamint az  egyes 
alternatív szakpolitikai intézkedésekből eredő halmozott energiamegtakarítás célértékeit a második kötelezettségi 
időszak egészére, továbbá az  energiahatékonysági kötelezettségi rendszer tekintetében az  egyes évekre 
vonatkozóan a 8. melléklet tartalmazza.”
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15. §  Az Ehat. Vhr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § Az  energiamegtakarítás összehasonlításakor és összevethető mértékegységre történő átváltásakor 
alkalmazandó átváltási tényezőket a  6.  melléklet, a  szakpolitikai intézkedéssel megvalósuló energiamegtakarítás 
kiszámításának módszereit és elveit, ezen belül az addicionalitás kritériumait a 7. melléklet tartalmazza.”

16. §  Az Ehat. Vhr. 13. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az energetikai auditnak ki kell terjednie)
„g) az épülethasználat módjából adódó megtakarítási potenciál vizsgálatára.”

17. §  Az Ehat. Vhr. 29. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) az  energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2002 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

18. §  Az Ehat. Vhr. 18. alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A.  § Ez  a  rendelet a  2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. és IX.  mellékletének a  hatékony 
fűtési és hűtési potenciál átfogó értékelésének tartalma tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 4-i 
(EU) 2019/826 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

19. § (1) Az Ehat. Vhr. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) Az Ehat. Vhr. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (3) Az Ehat. Vhr. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (4) Az Ehat. Vhr. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (5) Az Ehat. Vhr. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

20. §  Az Ehat. Vhr. 23.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „kapcsolatos” szövegrész helyébe a „kapcsolatos, mérnöki 
jellegű” szöveg lép.

21. §  Hatályát veszti az Ehat. Vhr.
a) 2. alcíme,
b) 3. alcíme,
c) 4. § (2) bekezdése,
d) 9. § (2)–(4) bekezdése,
e) 10. § (2) bekezdése,
f ) 1. melléklete,
g) 2. melléklete,
h) 4. melléklet I. pontja.

7. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 23. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1. § (2) bekezdése 2025. január 1-jén lép hatályba.

23. §  Hatályát veszti a  hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról szóló 
264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet.

24. § (1) A  2.  §, a  7.  §, a  14.  § és a  15.  § az  energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 
2018. december 11-i (EU) 2018/2002 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 1-5., 7. és 9. pontjának, valamint 
a Melléklet 3. pontjának való megfelelést szolgálja.

 (2) A 4. § az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU 
irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/844 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1.  cikk 
6. pontjának való megfelelést szolgálja.
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 (3) A 7. § a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 
2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv 70. cikk 1., 3. és 6. pontjának való megfelelést 
szolgálja.

 (4) A  19.  § (1)  bekezdése, valamint a  21.  § c) és h)  pontja a  2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
VIII. és  IX. mellékletének a hatékony fűtési és hűtési potenciál átfogó értékelésének tartalma tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2019. március 4-i (EU) 2019/826 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (5) A  21.  § a), b), f ) és g)  pontja az  energiaunió és az  éghajlat-politika irányításáról, valamint a  663/2009/EK és 
a  715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a  94/22/EK, a  98/70/EK, a  2009/31/EK a  2009/73/EK, 
a  2010/31/EU, a  2012/27/EU és a  2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a  2009/119/EK és 
az  (EU)  2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az  525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 40. sorral egészül ki:

(Sorszám Szabályozott szakma megnevezése Hatóság kijelölése, amelyhez a bejelentést meg kell tenni)

40. Energetikai szakreferens Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

2. melléklet a 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelethez

A fűtés és a hűtés hatékonysági potenciálja

Az energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a  2004/8/EK és 
a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. október 25-i, 2012/27/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (a továbbiakban: EED) 14.  cikk (1)  bekezdése szerinti nemzeti fűtési és hűtési potenciálok átfogó 
értékelései a következőket tartalmazzák és a következőkre épülnek:

 1.  A FŰTÉS ÉS A HŰTÉS ÁTTEKINTÉSE
1.1.  Fűtési és hűtési igényt becsült hasznos energiaként GWh/év-ben kifejezve ágazatonkénti végsőenergia-

fogyasztásként a következő végfelhasználók szerint elhatárolva:
1.1.1.  háztartások;
1.1.2.  szolgáltatások;
1.1.3.  ipar;
1.1.4.  bármely más, az összes nemzeti hasznos fűtési és hűtési igény több mint 5%-át fogyasztó ágazat.

1.2.  Az  1.1. szerinti energia végfelhasználók fűtési és hűtési igényeinek kielégítéséhez szükséges hőenergia-
mennyiséget végsőenergia-fogyasztásként a rendelkezésre álló legfrissebb adatokkal kell meghatározni.
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1.3.  A fűtés és hűtés jelenlegi energiafelhasználásának meghatározása, az 1.3.1.1. pont végfelhasználóit érintően 
legalább becslése.
1.3.1.  Az 1.1. pontban említett végfelhasználók esetében technológia szerinti bontásban a rendelkezésre 

álló legfrissebb adatok felhasználásával GWh/év-ben kifejezve, lehetőség szerint különbséget téve 
a fosszilis és a megújuló energia között:
1.3.1.1.  helyi ellátású lakó- és szolgáltatási területeken az alábbi műszaki megoldásokkal:

1.3.1.1.1.  csak hőt termelő kazánok;
1.3.1.1.2.  nagy hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés;
1.3.1.1.3.  hőszivattyúk;
1.3.1.1.4.  egyéb helyi technológiák és források;

1.3.1.2.  helyi ellátású nem lakó- és szolgáltatási területeken az alábbi műszaki megoldásokkal:
1.3.1.2.1.  csak hőt termelő kazánok;
1.3.1.2.2.  nagy hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés;
1.3.1.2.3.  hőszivattyúk;
1.3.1.2.4.  az 1.3.1.1. és 1.3.1.2. pontba nem tartozó helyi technológiák és források;

1.3.1.3.  nem helyi ellátású végfelhasználás az alábbi műszaki megoldásokkal:
1.3.1.3.1.  nagy hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés;
1.3.1.3.2.  hulladékhő;
1.3.1.3.3.  egyéb technológiák és források.

1.3.2.  Hulladékhő vagy hulladék hűtőenergia előállítására szolgáló létesítmények azonosítása és azok 
lehetséges fűtési vagy hűtési potenciálja GWh/év-ben kifejezve:
1.3.2.1.  a  több mint 50 MW teljes bemenő hőteljesítményű hőenergia-termelő létesítmények, 

amelyek hulladékhőt képesek termelni, vagy utólagosan erre a célra átalakíthatók;
1.3.2.2.  a  több mint 20 MW teljes bemenő hőteljesítményű, kapcsolt hő- és villamosenergia-

termelő létesítmények, amelyek az  EED I.  melléklet II. részében felsorolt technológiákat 
alkalmaznak;

1.3.2.3.  hulladékégető művek;
1.3.2.4.  az 1.3.2.1. és az 1.3.2.2. pontban meghatározott létesítményektől eltérő, több mint 20 MW 

teljes bemenő hőteljesítményű megújulóenergia-létesítmények, amelyek megújuló 
forrásokból származó energia felhasználásával fűtenek vagy hűtenek;

1.3.2.5.  olyan, több mint 20 MW teljes bemenő hőteljesítményű ipari létesítmények, amelyek 
képesek hulladékhőt előállítani.

1.3.3.  A  megújuló energiából és a  hulladékhőből vagy hulladék hűtőenergiából származó energia 
részaránya a  távfűtési és -hűtési ágazatban az  elmúlt 5 évben, az  (EU) 2018/2001 irányelvvel 
összhangban.

1.3.4.  A  megújuló energiaforrásokon alapuló hűtés mennyisége az  (EU) 2018/2001 irányelv 35.  cikkének 
megfelelően kerül meghatározásra, a  hűtéshez és távhűtéshez felhasznált megújuló energia 
mennyiségének kiszámításához használt módszer (EU) 2018/2001 irányelv alapján történő 
meghatározását követően. Az  (EU) 2018/2001 irányelv szerinti módszertan kidolgozásáig 
a megfelelő nemzeti módszertan is alkalmazható.

1.4.  Az ország területét ábrázoló térkép az alábbi információk megjelölésével, megőrizve a védett üzleti és egyéb 
adatokat:
1.4.1.  a fűtési és hűtési igény által érintett területek az 1.1. pont elemzése alapján – egységes kritériumok 

alkalmazásával – a települések és a konurbációk energiaintenzívebb területeinek megjelenítése;
1.4.2.  az 1.3.2. pontban meghatározott meglévő fűtési és hűtési elosztópontok, valamint a távhőtovábbító 

létesítmények megjelenítése.
1.5.  A  fűtés és hűtés energia igényének előrejelzése a  következő 30 évre, GWh-ban kifejezve, figyelembe véve 

mindenekelőtt a  következő 10 évre vonatkozó előrejelzéseket, az  igények változását az  épületekben és 
az  ipar különböző ágazataiban, továbbá a  keresletszabályozásra vonatkozó szakpolitikák és stratégiák 
ösztönző hatását.



11656 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 297. szám 

 2.  CÉLKITŰZÉSEK, STRATÉGIÁK ÉS SZAKPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK
2.1.  A  fűtés és hűtés hatékonnyá tétele révén Magyarország tervezett hozzájárulásának meghatározása 

az  energiaunió öt dimenzióival kapcsolatos nemzeti célkitűzésekhez és hozzájárulásokhoz az  energiaunió 
és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a  2009/119/EK és az  (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, 
továbbá az  525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2018.  december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlament és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Energiaunió 
rendelet) 3.  cikk (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározottak szerint, különös tekintettel az  Energiaunió 
rendelet 4.  cikk b)  pont 1–4.  alpontjára és 15.  cikk (4)  bekezdés b)  pontjára, meghatározva azokat 
az elemeket, amelyek kiegészítik az integrált nemzeti energia- és éghajlat-politikai terveket.

2.2.  Az  Energiaunió rendelet 3., 20., 21.  cikkével és 27.  cikk a)  pontjával összhangban benyújtott aktuális 
jelentésben ismertetett meglévő szakpolitikák és intézkedések általános bemutatása.

 3.  A FŰTÉSI ÉS HŰTÉSI HATÉKONYSÁG GAZDASÁGI POTENCIÁLJÁNAK ELEMZÉSE
3.1.  A  különböző fűtési és hűtési technológiákban rejlő gazdasági potenciálra vonatkozó elemzést az  ország 

egész területére kiterjedően, az EED 14. cikk (3) bekezdésében említett költség-haszon elemzés segítségével 
kell elvégezni, meghatározva a  hatékonyabb, valamint megújuló energián alapuló fűtési és hűtési 
technológiák alternatív forgatókönyveit, lehetőség szerint különbséget téve a  fosszilis és a  megújuló 
forrásokból származó energia között. A  gazdasági potenciál elemzésben GWh-ban meg kell adni az  egyes 
elemzett technológiák által évente előállítható energia mennyiségét. Az energiarendszeren belüli korlátokat 
és kapcsolatokat is figyelembe kell venni a gazdasági potenciál elemzésben. A gazdasági potenciál elemzés 
a  technológiák vagy rendszerek szokásos típusainak működését jellemző – feltételezéseken alapuló – 
modelleket is felhasználhat.
3.1.1.  A gazdasági potenciál elemzésben a következő technológiákat kell figyelembe venni:

3.1.1.1.  ipari hulladékhő és hulladék hűtőenergia;
3.1.1.2.  hulladékégetés;
3.1.1.3.  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés;
3.1.1.4.  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez használt megújuló energiaforrás, különös 

tekintettel a geotermikus energiára, a termikus napenergiára és a biomasszára;
3.1.1.5.  hőszivattyúk;
3.1.1.6.  a meglévő távfűtési hálózatok hő- és hűtőenergia-veszteségének csökkentése.

3.2.  A gazdasági potenciál elemzésnek a következő elemeket kell tartalmaznia:
3.2.1.  Megfontolások:

3.2.1.1.  Az EED 14. cikk (3) bekezdése szerinti – társadalmi-gazdasági és környezeti tényezőket is 
figyelembe vevő – költség-haszon elemzésnek tartalmaznia kell egy gazdasági értékelést, 
ami kiterjed a  2018/2001 irányelv 15.  cikk (7)  bekezdésében említett értékelésre is, 
valamint egy, a  projektek befektetők szempontjából történő értékelése céljából végzett 
pénzügyi elemzést. Mind a gazdasági, mind a pénzügyi elemzésnek a nettó jelenértéket 
kell értékelési kritériumként figyelembe vennie.

3.2.1.2.  Az  alapforgatókönyvnek kiindulópontként kell szolgálnia, és figyelembe kell 
vennie az  átfogó értékelés összeállításának idején meglévő szakpolitikákat, 
továbbá támaszkodnia kell az  1.1–1.5.  pont és 2.2.  pont szerint gyűjtött adatokra. 
Az alapforgatókönyv összeállításánál azon szakpolitikákat kell figyelembe venni, amelyek 
az átfogó értékelés elkészítési határidejét megelőző év végét megelőzően fogadtak el.
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3.2.1.3.  Az  alapforgatókönyv alternatív forgatókönyveinek figyelembe kell venniük 
az  Energiaunió rendelet energiahatékonyságra és megújuló energiára vonatkozó 
célkitűzéseit. Az egyes forgatókönyveknek az alapforgatókönyvhöz illeszkedve az alábbi 
elemeket kell tartalmazniuk:
3.2.1.3.1.  a  vizsgált technológiákban rejlő gazdasági potenciált a  nettó jelenérték mint 

kritérium alkalmazásával;
3.2.1.3.2.  az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését;
3.2.1.3.3.  évi primerenergia-megtakarítást GWh-ban;
3.2.1.3.4.  a  megújuló energiaforrások arányára gyakorolt hatást a  nemzeti 

energiaszerkezetben.
3.2.1.4.  A  technikai, pénzügyi okokból vagy a  nemzeti szabályok miatt nem megvalósítható 

forgatókönyveket a  költség-haszon elemzés korai szakaszában ki lehet zárni, ha 
ez körültekintő, pontos és jól dokumentált megfontolások alapján indokolt.

3.2.1.5.  A  forgatókönyveken alapuló értékelésnek és a döntéshozatalnak figyelembe kell vennie 
az  energiaellátás megnövekedett rugalmasságából és a  villamosenergia-hálózatok 
optimálisabb működéséből eredő energiamegtakarítást, a  költségeket, beleértve 
a  csökkentett infrastrukturális beruházásokból adódóan elkerült költségeket és az  így 
keletkező megtakarításokat.

3.2.2.  Költségek és hasznok
3.2.2.1.  A  3.2.1.  pontban említett költségek és hasznok legalább az  alábbi elemeket foglalják 

magukban:
3.2.2.1.1.  Hasznok:

3.2.2.1.1.1.  kibocsátás értéke a  felhasználó számára (fűtés, hűtés és villamos 
energia);

3.2.2.1.1.2.  a  lehetséges mértékű külső hasznok, különös tekintettel 
a  környezeti, az  üvegházhatásúgáz-kibocsátással kapcsolatos, 
továbbá az egészségügyi és biztonsági hasznokra;

3.2.2.1.1.3.  valószínűsíthető munkaerőpiaci hatások, energiabiztonság és 
versenyképesség.

3.2.2.1.2.  Költségek:
3.2.2.1.2.1.  a létesítmények és felszerelések állóeszköz-beruházási költségei;
3.2.2.1.2.2.  a kapcsolódó energiahálózatok állóeszköz-beruházási költségei;
3.2.2.1.2.3.  változó és rögzített műveleti költségek;
3.2.2.1.2.4.  energiaköltségek;
3.2.2.1.2.5.  valószínűsíthető környezeti, egészségügyi és biztonsági költségek;
3.2.2.1.2.6.  valószínűsíthető munkaerőpiaci, energiabiztonsági költségek, 

valamint a versenyképességre gyakorolt hatás.
3.2.3.  Az alapforgatókönyv szempontjából releváns forgatókönyvek:

3.2.3.1.  Az alapforgatókönyvvel kapcsolatban az összes releváns forgatókönyvet figyelembe kell 
venni, különös tekintettel a hatékony egyedi fűtés és hűtés szerepére.

3.2.3.2.  A  költség-haszon elemzés egy projekt értékelésére vagy egy projektcsoportra terjed  ki 
a  tágabb helyi, regionális vagy nemzeti értékelés szintjén annak érdekében, hogy 
meg lehessen állapítani az  alapforgatókönyvhöz képest leginkább költséghatékony és 
legkedvezőbb fűtési vagy hűtési megoldást a vizsgált földrajzi terület számára.

3.2.3.3.  Az EED 14. cikke szerinti költség-haszon elemzés elvégzésért felelős szerv módszertant és 
eljárást dolgoz ki a gazdasági elemzésre kiterjedően.

3.2.4.  Határok és integrált megközelítés:
3.2.4.1.  A vizsgált földrajzi egységnek jól meghatározott földrajzi területet kell lefednie.
3.2.4.2.  A  költség-haszon elemzésben figyelembe kell venni a  rendszeren és a  földrajzi határon 

belüli valamennyi rendelkezésre álló centralizált vagy decentralizált kínálati erőforrást, 
beleértve a 3.1.1. pont szerinti technológiákat, valamint a fűtési és hűtési igények trendjét 
és jellemzőit.
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3.2.5.  Feltételezések:
3.2.5.1.  A költség-haszon elemzések céljára feltételezések dolgozhatók ki, amelyek a  főbb input 

és output tényezők áraira és a diszkontrátára vonatkoznak.
3.2.5.2.  A  gazdasági elemzésben a  nettó jelenérték kiszámításához használt diszkontrátát 

az általánosan alkalmazott irányszám, ennek hiányában az Európai Unió által alkalmazott 
irányszám figyelembevételével kell kiválasztani.

3.2.5.3.  A  gazdasági elemzésben nemzeti, európai vagy nemzetközi energiaár-alakulási 
előrejelzéseket kell használni, ha indokolt nemzeti vagy regionális összefüggésbe 
helyezve.

3.2.5.4.  A  gazdasági elemzésben alkalmazott áraknak tükrözniük kell a  társadalmi-gazdasági 
költségeket és hasznokat. A  külső költségeket – különös tekintettel a  környezeti és 
egészségügyi hatásokra – a  lehető legnagyobb mértékben a  vonatkozó piaci árra vagy 
az európai vagy nemzeti szabályozásra tekintettel kell meghatározni.

3.2.6.  Érzékenységi elemzés: egy projekt vagy projektcsoport költségeinek és hasznainak értékeléséhez 
érzékenységi elemzést is végezni kell. Az  érzékenységi elemzésnek olyan – az  energiaárakra, 
a  keresleti szintekre, a  diszkontrátákra és egyéb tényezőkre vonatkozó – változó tényezőkön kell 
alapulnia, amelyek jelentős hatással vannak a számítások eredményére.

 4.  POTENCIÁLIS ÚJ-STRATÉGIÁK ÉS SZAKPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK
4.1.  A  3.1. és 3.2.  ponttal összhangban azonosított gazdasági potenciál kiaknázására irányuló, a  célállapotot 

is bemutató jogalkotási koncepciókat és szakpolitikai intézkedéseket kell megfogalmazni, melyeknek be 
kell mutatnia azokat a  finanszírozási – az  alábbiak szerint részletezett – intézkedéseket és programokat, 
ami az átfogó értékelés időszakában elfogadható anélkül, hogy az sértené az állami támogatási rendszerek 
követelményeit:
4.1.1.  az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése;
4.1.2.  évi primerenergia-megtakarítás GWh-ban;
4.1.3.  a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés arányára gyakorolt hatás;
4.1.4.  a  megújuló energiaforrások arányára gyakorolt hatás a  nemzeti energiaszerkezetben a  fűtési és 

hűtési ágazat vonatkozásában;
4.1.5.  összefüggések a  nemzeti pénzügyi programozással és a  költségmegtakarításokkal az  központi 

költségvetés és a piaci résztvevők számára;
4.1.6.  az esetleges állami támogatási intézkedésekre vonatkozó becslés, a vonatkozó éves költségvetéssel 

és a potenciális támogatási elem meghatározásával.”
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3. melléklet a 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelethez

Átváltási tényezők

 1.  Egyes végső felhasználásra szánt tüzelőanyagok energiatartalma – átváltási táblázat

A B C D

1. Energiahordozó
kJ 

(nettó fűtőérték)

kgoe 

(nettó fűtőérték)

kWh 

(nettó fűtőérték)

2. 1 kg koksz 28 500 0,676 7,917

3. 1 kg kőszén 17 200 – 30 700 0,411 – 0,733 4,778 – 8,528

4. 1 kg barnaszénbrikett 20 000 0,478 5,556

5. 1 kg fekete lignit 10 500 – 21 000 0,251 – 0,502 2,917 – 5,833

6. 1 kg barnaszén 5 600 – 10 500 0,134 – 0,251 1,556 – 2,917

7. 1 kg olajpala 8 000 – 9 000 0,191 – 0,215 2,222 – 2,500

8. 1 kg tőzeg 7 800 – 13 800 0,186 – 0,330 2,167 – 3,833

9. 1 kg tőzegbrikett 16 000 – 16 800 0,382 – 0,401 4,444 – 4,667

10. 1 kg fűtőolaj (nehézolaj) 40 000 0,955 11,111

11. 1 kg könnyű fűtőolaj 42 300 1,010 11,750

12.
1 kg közlekedési célú fosszilis 
vagy szintetikus dízelgázolaj

42 600 1,017 11,833

13. 1 kg biodízel 37 500 0,890 10,340

14. 1 kg motorbenzin (benzin) 44 000 1,051 12,222

15. 1 kg E85 (benzin) 29 000 0,693 8,055

16. 1 kg paraffin 40 000 0,955 11,111

17.
1 kg LPG (cseppfolyósított 

propán-bután gáz)
46 000 1,099 12,778

18.
1 kg földgáz (vezetékes vagy 

CNG)(*)
47 200 1,126 13,10

19.
1 kg LNG (cseppfolyósított 

földgáz)
45 190 1,079 12,553

20.
1 kg fa (25%-os 

nedvességtartalmú) (**)
13 800 0,330 3,833

21. 1 kg pellet/fabrikett 16 800 0,401 4,667

22. 1 kg hulladék 7 400 – 10 700 0,177 – 0,256 2,056 – 2,972

23. 1 MJ származtatott hő 1 000 0,024 0,278

24. 1 kWh villamos energia 3 600 0,086 1 (***)

 2.  Indokolt esetben eltérő átváltási tényezők is alkalmazhatók.

(*) 93% metán.
(**) Indokolt esetben eltérő %-os nedvességtartalom és átváltási tényezők is alkalmazhatók.
(***) Akkor alkalmazandó, ha az  energiamegtakarítást a  primer energia viszonylatában számítják ki a  végsőenergia- fogyasztáson alapuló, alulról 
építkező módszer alkalmazásával. A kWh-ban kifejezett villamosenergia-megtakarítás esetében alapértelmezett 2,1-es együttható alkalmazható.”
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4. melléklet a 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelethez

A szakpolitikai intézkedéssel megvalósuló energiamegtakarítás kiszámításának módszerei és elvei

 1.  Az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 13.  § (1)  bekezdés b)-h)  pontja szerinti szakpolitikai 
intézkedéssel megvalósuló energiamegtakarítás kiszámításához a  kötelezett fél, a  résztvevő, a  megbízott fél vagy 
a végrehajtó hatóság az alábbi módszerek egyikét alkalmazhatja:
1.1.  Várható energiamegtakarítás, hasonló létesítményekben végrehajtott korábbi, függetlenül ellenőrzött 

energiafejlesztések eredményeire tett hivatkozással. Az  általános megközelítés „előzetes” megközelítésnek 
minősül.

1.2.  Mért megtakarítás, amikor az intézkedés vagy intézkedéscsomag megvalósítása nyomán elért megtakarítást 
úgy kell meghatározni, hogy rögzítésre kerül az  energiafelhasználás tényleges csökkenése, kellően 
figyelembe véve olyan tényezőket, mint az addicionalitás, a kihasználtság, a termelési szintek és az időjárás, 
amelyek befolyásolhatják a fogyasztást. Az általános megközelítés „utólagos” megközelítésnek minősül.

1.3.  Nagyságrendi megtakarítás, ahol a megtakarítások műszaki becslését alkalmazzák. Ez a megközelítés akkor 
alkalmazható, amikor nehéz vagy aránytalanul költséges megbízható mért adatokat megállapítani.

1.4.  Felmérésen alapuló megtakarítás, ahol a  fogyasztók részéről a  tanácsokra, a  tájékoztató kampányokra, 
a címkézési vagy tanúsítási rendszerekre vagy az okos mérésre adott reakciókat mérik fel. Ez a megközelítés 
a  fogyasztói magatartás változásából fakadó megtakarítások esetében alkalmazható, nem használható 
a létesítmény fizikai jellemzőiből adódó megtakarításokra.

 2.  Az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 13.  § (1)  bekezdés b)–h)  pontja szerinti szakpolitikai 
intézkedéssel megvalósuló energiamegtakarítás megállapításakor a kötelezett fél, a részt vevő, a megbízott fél vagy 
a végrehajtó hatóság a következő elveket köteles alkalmazni:
2.1.  Az energiamegtakarításról bizonyítani kell, hogy többletmegtakarítás ahhoz képest, amelyre mindenképpen 

sor került volna, függetlenül a  kötelezett, a  részt vevő vagy a  megbízott felek, vagy a  végrehajtó 
hatóság tevékenységétől. Annak meghatározásához, hogy mely megtakarítások jelenthetők be 
többletmegtakarításként, figyelembe kell venni, hogy az  adott szakpolitikai intézkedés hiányában hogyan 
alakulna az energiafogyasztás és -kereslet az energiafogyasztási trendek, a  fogyasztói magatartás változása, 
a  műszaki fejlődés, valamint az  uniós és nemzeti szinten végrehajtott egyéb intézkedések által okozott 
változások tükrében (a továbbiakban: addicionalitási kritérium).

2.2.  A  kötelező erejű uniós jog végrehajtásából származó energiamegtakarítások olyan megtakarításnak 
tekintendők, amelyekre mindenképpen sor került volna, ezért azokat nem lehet energiamegtakarításként 
bejelenteni. Ezen követelménytől eltérve, a  meglévő épületek az  épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló rendeletben meghatározott energia-megtakarítási célú felújításához kapcsolódó 
megtakarítások bejelenthetők energiamegtakarításként, amennyiben teljesül az addicionalitási kritérium.

2.3.  Energiamegtakarítás akkor írható jóvá, ha az meghaladja az alábbi szinteket:
2.3.1.  a  könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi 

integrált megközelítés keretében az  új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények 
meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint az  új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a  könnyű 
haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés 
keretében történő meghatározásáról szóló, 2011. május 11-i 510/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtását követő uniós kibocsátási követelmények az  új személygépkocsik és 
az új könnyű haszongépjárművek számára;

2.3.2.  az  energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, 
valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján az  egyes energiával kapcsolatos termékek piacról való 
kivonásával kapcsolatos követelmények.

2.4.  A  termékek, berendezések, közlekedési rendszerek, járművek és üzemanyagok, épületek és épületelemek, 
folyamatok vagy piacok energiahatékonysági szintjének növelését ösztönző célú szakpolitikák 
megengedettek.
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2.5.  A  kisléptékű, fogyasztásközeli megújulóenergia-technológiák épületekbe való beépítését vagy épületekre 
való felszerelését támogató intézkedéseket figyelembe lehet venni az  energiamegtakarítási kötelezettség 
teljesítése tekintetében, feltéve, hogy ellenőrizhető, és mérhető vagy becsülhető energiamegtakarítást 
eredményeznek. A  megtakarítások kiszámításának meg kell felelnie az  e  mellékletben foglalt 
követelményeknek.

2.6.  A  hatékonyabb termékek és járművek elterjedésének felgyorsítására irányuló szakpolitikák tekintetében 
teljes jóváírás igényelhető, feltéve, hogy az említett elterjedés bizonyítottan a  termék vagy a  jármű átlagos 
várható élettartamának lejárta előtt valósul meg, vagy azt megelőzően, hogy a  terméket vagy a  járművet 
normál esetben lecserélnék, és az  energiamegtakarítást a  lecserélendő termék vagy jármű átlagos várható 
élettartamának lejártáig tartó időszakra jelentik be.

2.7.  Az  energiahatékonysági intézkedések elterjedésének előmozdítása terén gondoskodni kell a  termékekre, 
szolgáltatásokra és az intézkedések végrehajtására vonatkozó minőségi előírások fenntartásáról, továbbá ha 
nincsenek ilyen előírások, gondoskodni kell azok bevezetéséről és nyilvánosságra hozataláról. Amennyiben 
az ilyen előírások bevezetésének jogszabályi háttere nem biztosított, az intézkedés energiamegtakarításként 
nem számolható el.

2.8.  A  régiók közötti éghajlati eltérések figyelembevétele érdekében az  energiamegtakarítás mértéke 
hozzáigazítható egy standard értékhez, vagy a  különböző megtakarítások egyeztethetőek a  régiók közötti 
hőmérsékleti ingadozással.

2.9.  A  piacok energiahatékonysági szintjének növelését ösztönző célú intézkedések közül az  az 
energiahatékonysági beruházások költségei miatti vagy más, a  felhasználó és a  kötelezett kereskedő 
megállapodása következtében előálló energia egységár növekmény energiamegtakarítása elszámolható, 
amelyek az energia végső felhasználói fogyasztásának csökkentését eredményezik.

2.10.  Az  energiamegtakarítás kiszámítása során figyelembe kell venni az  intézkedés élettartamát és azt, hogy 
idővel milyen arányban csökkennek a  megtakarítások. Ezt a  számítást az  egyes egyéni fellépés által 
a  végrehajtási időpont és 2030. december 31. között elért megtakarítás összeadásával kell elvégezni. 
Ehelyett alkalmazható más olyan, az  integrált nemzeti energia- és klímatervben rögzített módszer is, amely 
a  becslések szerint legalább ugyanolyan teljes megtakarítás-mennyiséget eredményez. Más módszer 
használata esetén az  adott módszerrel kiszámított energiamegtakarítás teljes mennyisége nem haladhatja 
meg az  egyes egyéni fellépések által a  végrehajtásuk időpontja és 2030. december 31. között elért 
megtakarítás összegét.

 3.  Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 13. § (1) bekezdés b)–g) pontja szerinti alternatív szakpolitikai 
intézkedésekre vonatkozóan az alábbi követelményeket kell figyelembe venni:
3.1.  a  szakpolitikai intézkedéseknek és az  egyéni fellépéseknek ellenőrizhető végfelhasználási 

energiamegtakarítást kell eredményeznie;
3.2.  az esettől függően az egyes részt vevő felek, megbízott felek vagy a végrehajtó állami hatóság felelősségét 

egyértelműen meg kell határozni;
3.3.  az elért vagy az elérendő energiamegtakarítást átlátható módon kell meghatározni;
3.4.  a  szakpolitikai intézkedések által előírt vagy elérendő energiamegtakarítás mennyiségét végsőenergia-

felhasználásban kell meghatározni a 6. melléklet szerinti átváltási tényezők figyelembevételével;
3.5.  éves jelentést kell készíteni és közzétenni a megbízott felek, a részt vevő felek és a végrehajtó hatóságok által 

elért energiamegtakarításról és az  energiamegtakarítás terén érvényesülő éves tendenciákkal kapcsolatos 
adatokról;

3.6.  az  eredményeket nyomon kell követni és megfelelő intézkedéseket kell hozni, ha az  előrehaladás nem 
kielégítő;

3.7.  az egyéni fellépésből származó energiamegtakarítást nem jelentheti be egynél több fél;
3.8.  a  részt vevő fél, a  megbízott fél vagy a  végrehajtó hatóság tevékenységeinek meg kell felelnie 

az addicionalitási kritériumnak a bejelentett energiamegtakarítás elérésében.
 4.  Az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 13.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti szakpolitikai 

intézkedéssel megvalósuló energiamegtakarítás megállapításakor a kötelezett fél, a részt vevő, a megbízott fél vagy 
a végrehajtó hatóság a következő elveket köteles alkalmazni:
4.1.  az  energiatermékek és a  villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 

2003.  október  27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv vagy a  közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 
2006.  november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvben előírt, a  tüzelő-, fűtő- és üzemanyagokra vonatkozó 
adóztatás minimális szintjét meghaladó adózási intézkedésekből származó energiamegtakarítás írható jóvá;
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4.2.  az energiára vonatkozó adózási intézkedések hatásának kiszámítása során figyelembe vett árrugalmasságnak 
tükröznie kell az  energia iránti kereslet alkalmazkodóképességét az  árváltozásokhoz, és az  árrugalmasság 
becsléséhez friss és reprezentatív hivatalos forrásadatokat kell felhasználni; valamint

4.3.  külön kell elszámolni a  kísérő adópolitikai intézkedésekből – köztük a  pénzügyi ösztönzőkből vagy 
az alapokba történő befizetésekből – származó energiamegtakarítást.

 5.  Az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 13.  § (1)  bekezdés b)–h)  pontja szerinti szakpolitikai 
intézkedés alkalmazására vonatkozó részletes módszertan az alábbi elemeket tartalmazza:
5.1.  a végfelhasználási energiamegtakarítás szintje;
5.2.  a kötelezett, a részt vevő vagy a megbízott felek vagy a végrehajtó hatóságok megjelölése;
5.3.  a célzott ágazatok;
5.4.  a  szakpolitikai intézkedések és egyéni fellépések megjelölése, valamint az  energiamegtakarítás egyes 

intézkedésenként várható teljes mennyiségének megjelölése;
5.5.  az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer keretében meghatározott kötelezettségi időszak időtartama;
5.6.  a szakpolitikai intézkedés által meghatározott fellépések;
5.7.  a számítás módszertana, beleértve az addicionalitási kritérium meghatározásának módját, valamint a várható 

és a nagyságrendi megtakarítás tekintetében alkalmazott módszertanok és referenciaértékek megjelölése;
5.8.  az intézkedések élettartama és számításuk módja, vagy az, hogy min alapulnak;
5.9.  az országon belüli éghajlati eltérések figyelembevételére alkalmazott megközelítés;
5.10.  a  szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó nyomon követési és ellenőrzési rendszerek, valamint azoknak 

a kötelezett, a részt vevő vagy a megbízott felektől való függetlensége biztosításának módja.
 6.  Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakpolitikai intézkedésre 

vonatkozó módszertan az alábbi elemeket tartalmazza:
6.1.  a célzott ágazatok és az adózók rétege,
6.2.  a végrehajtó hatóság megjelölése,
6.3.  a várható megtakarítás,
6.4.  az adózási intézkedés időtartama, valamint
6.5.  a számítás módja, beleértve az alkalmazott árrugalmasságot és megállapításának módját.”

5. melléklet a 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelethez

I. rész: A 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó végfelhasználási energiamegtakarítás éves célértékei

A B

1. Év Ütemezett végfelhasználási éves energiamegtakarítás (PJ) 

2. 2021 4,8

3. 2022 6,8

4. 2023 9,5

5. 2024 12,1

6. 2025 10,0

7. 2026 8,6

8. 2027 6,4

9. 2028 5,2

10. 2029 3,7

11. 2030 2,9

12. Összesen 70,0
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II. rész: Az egyes alternatív szakpolitikai intézkedések és megvalósításukért felelős végrehajtó 
hatóságok 2014–2020-as teljesülés időszakban

A B

1. Szakpolitikai intézkedések Végrehajtó hatóság

2. a) Elsődlegesen energiahatékonysági célú szakpolitikai programok

3.

Elsődlegesen energiahatékonysági célú nemzeti szakpolitikai 
beruházás támogatási pályázati programok (kvótabevételekből, 
ZFR, ZBR, GZR, költségvetési forrásból, kormányközi megállapodás 
alapján stb.)

energiapolitikáért felelős miniszter

4.
Elsődlegesen energiahatékonysági célú, operatív programokból 
megvalósuló támogatások (KEOP, ROP, KMOP, KEHOP, TOP, VEKOP, 
GINOP)

a mindenkori irányító hatósági 
feladatokat ellátó, valamennyi érintett 
szervezet

5. Lakásépítési támogatás energiahatékonysági bónusz program
lakásgazdálkodásért és 
lakáspolitikáért felelős miniszter

6.
Energia-racionalizálási pályázati program a Belügyminisztérium 
intézményei részére

belügyminiszter

7.
Svájci–Magyar Együttműködési Program energiahatékonysági célú 
fejlesztései

társadalmi felzárkózásért felelős 
miniszter

8.
Norvég Finanszírozási Mechanizmus és EGT Finanszírozási 
Mechanizmus energiahatékonysági célú fejlesztései

európai uniós fejlesztési források 
felhasználásáért felelős miniszter

9.
Költségvetési intézmények energiahatékonysági beruházásai 
[232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet]

energiapolitikáért felelős miniszter

10.
Modern Városok Program keretében, költségvetési támogatással 
megvalósuló energiahatékonyságot javító intézkedések

településfejlesztésért és 
településrendezésért felelős miniszter

11.
Magyar Falu Program energiahatékonysági elemei 
(Épületenergetikai fejlesztés, Közlekedésfejlesztés, 
Szemléletformálás)

településfejlesztésért és 
településrendezésért felelős miniszter

12.
Felzárkózó települések hosszú távú programja energiahatékonysági 
elemei

településfejlesztésért és 
településrendezésért felelős miniszter

13.
Lakás-előtakarékossági rendszer megtakarításaiból megvalósított 
energiahatékonysági fejlesztések

lakásgazdálkodásért és 
lakáspolitikáért felelős miniszter

14. Energetikai szakreferens alkalmazási kötelezettsége Hivatal

15.
Vállalati normatív adókedvezmény energiahatékonysági 
intézkedések érdekében

adópolitikáért felelős miniszter

16.

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által  
alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben 
történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzése  
[239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet]

energiapolitikáért felelős miniszter

17.
Kormányhatározatokban megállapított egyéb egyedi támogatói 
döntések

energiapolitikáért felelős miniszter

18.
b) Energiamegtakarítást integrált módon eredményező, elsődlegesen nem energiahatékonysági célú 
szakpolitikai intézkedések

19.
Operatív programokból megvalósuló, elsődlegesen nem 
energiahatékonysági célú programok (TOP, VEKOP, EFOP, IKOP, 
KEHOP, VP)

a mindenkori irányító hatósági 
feladatokat ellátó, valamennyi érintett 
szervezet
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20.

Közlekedésfejlesztési programok komplex energiahatékonyság 
javítása (KÖZOP, KEOP 6. prioritás, IKOP, útadó bevezetés, útdíj 
rendszerek fenntartása, behajtási övezetek, parkolási zónák 
létesítése, vasúthálózat fejlesztés, kerékpáros létesítmények 
fejlesztése, öko-vezetés elterjesztése, gépkocsi használat 
elszámolásának átalakítása)

közlekedésért felelős miniszter

21. Közösségi közlekedés működtetésének állami fenntartói támogatása közlekedésért felelős miniszter

22.
M4 metró megvalósítása és a felszíni közösségi közlekedés 
átszervezése

közlekedésért felelős miniszter

23.
Elektromobilitás elősegítése (Jedlik Ányos Terv) és Magyarország 
új buszstratégiai koncepciójának és a Zöld Busz Program 
megvalósítása

energiapolitikáért felelős miniszter

24.
CSOK otthonteremtési támogatás és Falusi CSOK fejlesztési 
támogatás 

lakásgazdálkodásért és 
lakáspolitikáért felelős miniszter

25.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-a 
alapján fizetendő pénzeszközök kivetése (*)

energiapolitikáért felelős miniszter

(*) az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés
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III. rész: Az egyes alternatív szakpolitikai intézkedések, a megvalósításukért felelős végrehajtó hatóságok, és az egyes szakpolitikai intézkedésekből 
eredő halmozott energiamegtakarítás célértékei a 2021–2030-as időszakban

A B C D

1. Szakpolitikai intézkedések Nevesített részintézkedések Végrehajtó hatóság
Halmozott 

célértékek, PJ

2.

Operatív programokból 
megvalósuló 
támogatások

2.1. Elsődlegesen energiahatékonysági célú, operatív programokból megvalósuló 
támogatások (különösen KEHOP, TOP, VEKOP, GINOP, ZINOP)

a mindenkori irányító hatósági feladatokat ellátó, 
valamennyi érintett szervezet

79,33.
2.2. Elsődlegesen nem energiahatékonysági célú programok (különösen TOP, VEKOP, 
EFOP, IKOP, KEHOP, VP)

a mindenkori irányító hatósági feladatokat ellátó, 
valamennyi érintett szervezet

4.
2.3. Gazdaság újraindítása érdekében kapott források felhasználásával indított 
energiahatékonysági célú, közvetlen támogatást nyújtó programok

energiapolitikáért felelős miniszter

5. Egyéb 
energiahatékonyságú 
célhoz kötött forrás 
felhasználásokból indított 
nemzeti programok

3.1. Kvótabevételekre alapozott pályázati programok energiapolitikáért felelős miniszter

21
6.

3.2. Állami Zöld Kötvény program bevételire alapozott energiahatékonysági célú 
közvetlen pályázati programok

energiapolitikáért felelős miniszter

7.
3.3. EGT és Norvég finanszírozási mechanizmusok keretei között indított közvetlen 
támogatást nyújtó pályázati programok

európai uniós fejlesztési források felhasználásáért 
felelős miniszter

8. 3.4. Ágazati fejlesztési programok (Egészséges Budapest Program + Kisfaludy Program) energiapolitikáért felelős miniszter

9.

Egyéb nemzeti 
végfelhasználási 
energiamegtakarítást 
közvetlenül támogató 
nemzeti költségvetési 
programok

4.1. Vállalati normatív adókedvezmény energiahatékonysági intézkedések érdekében adópolitikáért felelős miniszter

28

10.
4.2. CSOK otthonteremtési támogatás és Falusi CSOK fejlesztési támogatás 
(elsődlegesen nem energiahatékonysági célú program) integrált eredményei

lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős 
miniszter

11.
4.3. Energia-racionalizálási pályázati program a Belügyminisztérium intézményei 
részére

belügyminiszter

12.
4.4. Költségvetési intézmények energiahatékonysági beruházásai [232/2015. (VIII. 20.) 
Korm. rendelet]

energiapolitikáért felelős miniszter

13.
4.5. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott 
szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok 
elvégzése [239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet]

energiapolitikáért felelős miniszter

14. 4.6. A „Fényes Okos Intézmények Program” [192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet] energiapolitikáért felelős miniszter

15. 4.7. Kormányhatározatokban megállapított egyéb egyedi támogatói döntések energiapolitikáért felelős miniszter

16.
4.8. Lakás-előtakarékossági rendszer megtakarításaiból megvalósított 
energiahatékonysági fejlesztések

lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős 
miniszter
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17.

Önkormányzati fókuszú 
energiahatékonysági 
fejlesztési intézkedések 
rendszere

5.1. Modern Városok Program keretében, költségvetési támogatással megvalósuló 
energiahatékonyságot javító intézkedések

településfejlesztésért és településrendezésért 
felelős miniszter

46

18.

5.2. Magyar Falu Program energiahatékonysági elemei: 
1. Épületenergetikai fejlesztések
2. Közlekedési fejlesztések
3. Szemléletformálás

településfejlesztésért és településrendezésért 
felelős miniszter

19. 5.3. Felzárkózó települések hosszú távú programja energiahatékonysági elemei
településfejlesztésért és településrendezésért 
felelős miniszter

20. 5.4. Önkormányzatok önálló energiahatékonysági célú intézkedései energiapolitikáért felelős miniszter

21.
5.5. Gazdaság újraindítása érdekében önkormányzatok részére biztosított új 
energiahatékonysági fejlesztési programok 

energiapolitikáért felelős miniszter

22. VET pénzeszközök és 
egyéb piacfejlesztő 
intézkedések

6.1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-a alapján fizetendő 
pénzeszközök kivetése (**)

energiapolitikáért felelős miniszter
6

23. 6.2. Zöld Hitel Tőkeprogram Magyar Nemzeti Bank

24. Közlekedés 
energiahatékonyság 
javítását szolgáló 
központi intézkedések

7.1. Összetett hatású közlekedésfejlesztési programok energiahatékonyság javító 
hatása (útdíj rendszerek fenntartása, behajtási övezetek, parkolási zónák létesítése, 
vasúthálózat fejlesztés, kerékpáros létesítmények fejlesztése, öko-vezetés elterjesztése, 
sebességcsökkentés gyorsforgalmi utakon, gépkocsi használat elszámolásának 
alakítása, intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése)  

energiapolitikáért felelős miniszter

47

25. 7.2. Közösségi közlekedés működtetésének állami fenntartói támogatása energiapolitikáért felelős miniszter

26.
7.3. Elektromobilitás elősegítése (Jedlik Ányos Terv) és Magyarország új buszstratégiai 
koncepciójának valamint a Zöld Busz Program megvalósítása

energiapolitikáért felelős miniszter
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27.

Tanácsadási és szakmai 
képességfejlesztő 
információs és motivációs 
intézkedések

8.1. Energetikai szakreferens kötelező alkalmazása (***) Hivatal

14

28. 8.2. Almérő felszerelésére vonatkozó kötelezés Hivatal

29.
8.3. Nemzeti Energetikusi Hálózat – Középületek energiahatékony használatának 
elősegítése(****)

Hivatal

30.
8.4. Magyar Mérnöki Kamara által biztost tanácsadási tevékenységek a lakossági, 
valamint a kis - és középvállalkozási szektorban(****)

Magyar Mérnöki Kamara

31.
Összetett piaci 
fejlesztések

9.1. Az energiahatékonysági piac erősítésével (pl. innovációs támogatásokkal) 
biztosított összetett piacfejlesztő intézkedések

energiapolitikáért felelős miniszter 8

(**) Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés
(***) Olyan intézkedés, amelyben az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 15.  § (3)  bekezdésében megállapított mértéktől eltérően az  energiahatékonysági kötelezettségi rendszeren belül az  elért 
energiamegtakarítás 100%-a számolható el, amennyiben az oktatási, képzési, tanácsadási és szemléletformálási program eredményeként megvalósult energiamegtakarítást a 15. § (1) bekezdése szerinti kötelezett fél éri el.
(****) Olyan intézkedés, amelyben az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 15.  § (3)  bekezdésében megállapított mértéktől eltérően az  energiahatékonysági kötelezettségi rendszeren belül az  elért 
energiamegtakarítás 90%-a, alternatív szakpolitikai intézkedésként 10%-a számolható el, amennyiben az oktatási, képzési, tanácsadási és szemléletformálási program eredményeként megvalósult energiamegtakarítást a 15. § 
(1) bekezdése szerinti kötelezett fél éri el.

IV. rész: Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerből eredő halmozott energiamegtakarítás éves célértékei a 2021–2030-as időszakban (PJ)

A B C D E F G H I J K

1. Szakpolitikai intézkedés 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2.
Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer
(közvetlen teljesítés)

0,3 1,0 3,3 8,0 15,1 24,5 36,2 49,2 62,7 76,0

3.
Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer
(járulékfizetés)

0,0 0,1 0,2 0,7 1,6 3,0 4,8 7,0 9,5 12,0

”
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6. melléklet a 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelethez

Az Európai Bizottság felé teljesítendő tájékoztatási kötelezettség esetkörei és teljesítésük 
részletszabályai

A B C D

1. Tájékoztatási kötelezettség alapja
A kötelezettség teljesítéséért 

felelős szervezet
A kötelezettség teljesítésének módja

A kötelezettség 

teljesítésének határideje

2.

A nagy és kis hatásfokú kapcsolt 
energiatermelésen keresztüli nemzeti 
villamosenergia- és hőtermelésről és annak 
a teljes hő- és villamosenergia- 
termeléshez viszonyított arányáról szóló 
statisztika

Hivatal

a nagy hatásfokú, hasznos 
hőenergiával kapcsoltan 
termelt villamos energia és 
a hasznos hő mennyisége 
megállapításának számítási 
módjáról szóló rendelet 
szerinti módszertan alapján

a tárgyévet követő 
2. év április 30.

3.

Éves statisztikai jelentés a kapcsolt 
energiatermelésből származó hő- és 
villamosenergia-kapacitásról és a 
kapcsolt energiatermeléshez használt 
tüzelőanyagokról, valamint a távfűtés/
távhűtés-előállításról és 
-kapacitásról, a teljes hő- és 
villamosenergia-termelés és -kapacitás 
arányában

Hivatal
a statisztikát tartalmazó 
dokumentum

a tárgyévet követő 
2. év április 30.

4.
A kapcsolt energiatermeléssel elért 
primerenergia-megtakarításról szóló 
statisztikai jelentés

Hivatal

a nagy hatásfokú, hasznos 
hőenergiával kapcsoltan 
termelt villamos energia és 
a hasznos hő mennyisége 
megállapításának számítási 
módjáról szóló rendelet 
szerinti módszertan alapján 
elkészített dokumentum

a tárgyévet követő 
2. év április 30.

5.
A fűtés és hűtés hatékonysági 
potenciáljának átfogó értékelése

energiapolitikáért 
felelős miniszter

3. melléklet szerint 2020. december 31.

6.

Energiatermelő létesítmények és 
hulladékhőt termelő ipari létesítmények 
költség-haszon elemzésében foglaltak 
megvalósítása alóli kivételt megállapító 
határozat

Hivatal a Hivatal határozata
a határozathozatalt 

követően legkésőbb 
3 hónapon belül

7.
Az energiahatékonyság-javító alternatív 
szakpolitikai intézkedések bejelentése

energiapolitikáért 
felelős miniszter

az energiahatékonyságról 
szóló 2015. évi LVII. törvény 
13. § (6) és (7) bekezdése 
alapján

az integrált nemzeti 
energia- és klímaterv 

megvalósításáról 
szóló jelentés 

részeként

8.
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi 
LVII. törvény 17. §-a szerinti kötelezettség 
alóli kivételek és azok változása

energiapolitikáért 
felelős miniszter

a kivételt megállapító 
jogszabály szövege

a szabályozás 
kihirdetését követően 

haladéktalanul
”
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A Kormány 716/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes rendeleteknek a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények 
engedélyezésével összefüggő módosításáról

A Kormány 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének e) pontjában, valamint a 45. § (7d) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem kell fennmaradási engedélyt kérni a Vgtv. 45/N. § (1) bekezdése szerinti vízilétesítmény esetében.”

2. §  Az R. a következő IV. fejezettel egészül ki:
„IV. FEJEZET
A BEJELENTÉS ALAPJÁN LÉTESÍTHETŐ MEZŐGAZDASÁGI ÖNTÖZÉSI CÉLÚ KUTAKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI 
RENDELKEZÉSEK
26.  § (1) A Vgtv. 28/A.  § (1a)  bekezdése szerinti kút létesítését az  építtetőnek a  tevékenység megkezdését 
megelőzően, a 3. melléklet szerinti adatlap kitöltésével kell az öntözési igazgatási szervhez bejelenteni. Az öntözési 
igazgatási szerv a Vgt. 28/A. § (1b) bekezdése szerinti döntését a bejelentési adatlap beérkezését követő 30 napon 
belül hozza meg.
(2) A Vgtv. 28/A. § (1a) bekezdésében meghatározott kút létesítése az Fvbr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett végezhető.
(3) A Vgtv. 28/A. § (1a) bekezdésében meghatározott kutat a létesítéssel egyidőben a kitermelt víz mennyiségének 
mérésére szolgáló, akkreditált laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált kútvízmérővel kell felszerelni. 
A  kútvízmérőt a  kútfejnél, kivételes esetben – ha ez  technikailag megoldhatatlan – az  elosztóvezeték előtt kell 
elhelyezni.
(4) A kútvízmérőt, annak felszerelését követően évente kétszer a  mezőgazdasági vízszolgáltató művek 
üzemeltetéséről szóló rendeletben rögzített vízhasznosítási idény kezdete előtt, de legkésőbb tárgyév február 
28. napjáig és az  öntözési idény végét követően, de legkésőbb a  tárgyév november 30. napjáig le kell olvasni, és 
az adatokat az öntözési igazgatási szervhez bejelenteni.
(5) Az öntözési igazgatási szerv a Vgtv. 28/A. § (1a) bekezdésében meghatározott kút átalakítását, megszüntetését, 
vagy meghatározott módon történő használatát hivatalból elrendelheti, ha a  jogellenes vagy káros létesítéssel 
illetve üzemeltetéssel összefüggő, a  vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket 
rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesítése azt szükségessé teszi.
(6) Az (1)  bekezdés és a  Vgtv. 45/N.  § (2)  bekezdése szerinti bejelentések alapján az  öntözési igazgatási szerv 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a  vízilétesítmény megnevezését, műszaki alapadatait, helyét (település, 
helyrajzi szám, EOV koordináta), létesítésének időpontját, a  bejelentés vagy engedély kiadásának keltét és 
az  engedély hatályát, az  üzemeltető személyét, a  felszín alatti víz vagyonkezelői hozzájárulását a  használni kívánt 
vízmennyiségről, a kivett víz vízminőségi vizsgálatáról szóló jegyzőkönyvet, a tervező és a kivitelező adatait.
(7) A Vgtv. 45/N. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági öntözési célú kutat az üzemeltető a  (6) bekezdés szerinti 
hatósági nyilvántartásba vétel céljából a Vgtv. 45/N.  § (2)  bekezdésében meghatározott időpontig, a  3.  melléklet 
szerinti adatlap kitöltésével elektronikus úton bejelenti az  öntözési igazgatási szervhez. A  bejelentésben foglaltak 
alapján az  öntözési igazgatási szerv a  kutat nyilvántartásba veszi, vagy a  bejelentőt fennmaradási engedély 
megszerzésére, illetve szükség esetén a kút eltömedékelésére kötelezi.”

3. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
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2. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a a következő j) ponttal egészül 
ki:
(Az NFK öntözési igazgatási szervként ellátandó feladatai:)
„j) a  mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel esetében országos illetékességgel vízügyi hatóságként, 
vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként jár el.”

4. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az    /2020. (  .   .) Korm. rendelethez 

„3. melléklet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelethez 

 
Adatlap a mezőgazdasági öntözési célú kút bejelentéséhez 

ALAPADATOK  

Tulajdonos 
neve, címe:  

  

Üzemeltető 
neve, címe:  

  

VÍZTERMELŐ LÉTESÍTMÉNY HELYE ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREI 

Új kút esetében a kútfúró neve, nyilvántartásba vételi száma:  

Telepítés helye: 
 megye/település  

 hrsz.  

Talpmélység:   m 

Nyugalmi 
vízszint: 

 m  

Csövezés 
mélysége  

 
m-m között 
mm/mm 
PVC, acélcső  

Ha ismeretlen, 
akkor X-el 
jelölni: 

 

átmérője    

anyaga    

Szűrőzés 
mélysége  

 

m-m között  
Ha ismeretlen, 
akkor X-el 
jelölni: 

 

átmérője  mm/mm   

anyaga  PVC, acélcső / szűrő 
típus  

 

Talplezárás:   m mélységben  
Ha ismeretlen, 
akkor X-el 
jelölni: 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 297. szám 11671

1. melléklet a 716/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelethez

Adatlap a mezőgazdasági öntözési célú kút bejelentéséhez

1. melléklet az    /2020. (  .   .) Korm. rendelethez 

„3. melléklet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelethez 

 
Adatlap a mezőgazdasági öntözési célú kút bejelentéséhez 

ALAPADATOK  

Tulajdonos 
neve, címe:  

  

Üzemeltető 
neve, címe:  

  

VÍZTERMELŐ LÉTESÍTMÉNY HELYE ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREI 

Új kút esetében a kútfúró neve, nyilvántartásba vételi száma:  

Telepítés helye: 
 megye/település  

 hrsz.  

Talpmélység:   m 

Nyugalmi 
vízszint: 

 m  

Csövezés 
mélysége  

 
m-m között 
mm/mm 
PVC, acélcső  

Ha ismeretlen, 
akkor X-el 
jelölni: 

 

átmérője    

anyaga    

Szűrőzés 
mélysége  

 

m-m között  
Ha ismeretlen, 
akkor X-el 
jelölni: 

 

átmérője  mm/mm   

anyaga  PVC, acélcső / szűrő 
típus  

 

Talplezárás:   m mélységben  
Ha ismeretlen, 
akkor X-el 
jelölni: 
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ALAPADATOK  

Tulajdonos 
neve, címe:  

  

Üzemeltető 
neve, címe:  

  

VÍZTERMELŐ LÉTESÍTMÉNY HELYE ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREI 

Új kút esetében a kútfúró neve, nyilvántartásba vételi száma:  

Kútakna mérete  
  

Ha nincs, 
akkor X-el 
jelölni:  

 

anyaga   

Kútgépészet 
(szivattyú típusa, 
kapacitása, 
üzemi jellemzői) 

 

Szerelvények 
(vízmérő-óra, 
vízmintavételi-
csap)  

 

VÍZKÉSZLET ADATOK 

Kitermelt víz mennyisége:   m3/év 

Üzemi jellemzők: 
folyamatos, szakaszos, 
idényjelleg esetén  
(hónap/nap – hónap/nap) 

a megfelelő 
aláhúzandó  

Rendelkezik-e hitelesített vízórával: igen/nem 

Vízhasznosítása jellege: 

ivóvíz / öntözés / halgazdálkodás / 
rizstermelés / állattartáshoz 
kapcsolódó vízigény kielégítése 
(állatitatás) / egyéb 

Vízkészlet jellege: 
talajvíz / rétegvíz / partiszűrésű víz / 
karszt-és hasadékvíz 

ÖNTÖZŐTELEPEK, KÖZVETLEN TERMELŐI ÖNTÖZÉSEK ESETÉN/ 

ALAPADATOK  

Tulajdonos 
neve, címe:  

  

Üzemeltető 
neve, címe:  

  

VÍZTERMELŐ LÉTESÍTMÉNY HELYE ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREI 

Új kút esetében a kútfúró neve, nyilvántartásba vételi száma:  

Az öntözőtelep helye:  
 

megye/ 
település  

 hrsz.  

Az öntözőtelep területe:  ha  

Az öntözés módja és megvalósítása: 

Esőztető: 
- lineár 
- körforgó 
- csévélődobos  

Mikroöntözés: 
- csepegtető; 
- mikroszórófejes  

Felületi: 
- barázdás 
- árasztó 
- sávos 
- zárt vezetékes  

Felszín alatti/ 
vezetékes 

a megfelelő 
aláhúzandó 

Az öntözendő terület 
növénykultúrája:  

szántóföldi / szántóföldi kertészeti/ 
termesztőberendezés alatti terület / szabadföldi 
ültetvény / egyéb:  

a megfelelő 
aláhúzandó  

Az öntözőtelep berendezéseinek és 
műtárgyainak rövid ismertetése: 

 

Talajvédelmi terv: 10 éven belül el kell készíteni és be kell nyújtani 

NYILATKOZAT 

Az öntözendő terület meghaladja a 300 ha-t  igen/nem  
a megfelelő 
aláhúzandó  

Az öntözendő terület érint-e védett természeti területet, 
Natura 2000 területet, barlang védőövezetet, ivóvízbázist  

érint/ nem 
érint 
 
érintett 
terület:  

a megfelelő 
aláhúzandó  
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ALAPADATOK  

Tulajdonos 
neve, címe:  

  

Üzemeltető 
neve, címe:  

  

VÍZTERMELŐ LÉTESÍTMÉNY HELYE ÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREI 

Új kút esetében a kútfúró neve, nyilvántartásba vételi száma:  

Az öntözőtelep helye:  
 

megye/ 
település  

 hrsz.  

Az öntözőtelep területe:  ha  

Az öntözés módja és megvalósítása: 

Esőztető: 
- lineár 
- körforgó 
- csévélődobos  

Mikroöntözés: 
- csepegtető; 
- mikroszórófejes  

Felületi: 
- barázdás 
- árasztó 
- sávos 
- zárt vezetékes  

Felszín alatti/ 
vezetékes 

a megfelelő 
aláhúzandó 

Az öntözendő terület 
növénykultúrája:  

szántóföldi / szántóföldi kertészeti/ 
termesztőberendezés alatti terület / szabadföldi 
ültetvény / egyéb:  

a megfelelő 
aláhúzandó  

Az öntözőtelep berendezéseinek és 
műtárgyainak rövid ismertetése: 

 

Talajvédelmi terv: 10 éven belül el kell készíteni és be kell nyújtani 

NYILATKOZAT 

Az öntözendő terület meghaladja a 300 ha-t  igen/nem  
a megfelelő 
aláhúzandó  

Az öntözendő terület érint-e védett természeti területet, 
Natura 2000 területet, barlang védőövezetet, ivóvízbázist  

érint/ nem 
érint 
 
érintett 
terület:  

a megfelelő 
aláhúzandó  
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2. melléklet a 716/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat a következő 25. sorral egészül ki:

(A B C D E F

Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele 
Első fokon eljáró 

szakhatóság 

Másodfokon eljáró 

szakhatóság 

Állásfoglalás beszerzésének 

határideje)

25. 
Vízjogi létesítési, üzemeltetési, 
fennmaradási és megszüntetési 
engedélyezési eljárások 

Annak elbírálása, hogy  
az öntözési célú vízkivételt biztosító 
vízilétesítmény a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelel. 

Mezőgazdasági öntözési 
célú vízilétesítmények 
engedélyezése felszín alatti 
vízhasználat esetén. 

Nemzeti 
Földügyi 
Központ 

Agrárminisztérium 21 nap
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A Kormány 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete
a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról

A Kormány
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés 
k) pontjában, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3) bekezdésében,
a 22. § tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

(a továbbiakban: Kultv.) 1. melléklet z) pontja szerinti kiadványok (a továbbiakban: kiadvány) kiadóira,
b) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 2. pontja szerinti filmalkotások, továbbá 

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 
203.  § 22.  pont d)  alpontjában felsorolt kiadványok (a továbbiakban együtt: film) filmelőállítóira, filmgyártó 
vállalkozásaira és forgalmazóira,

c) a  Magyarországon működő nyomdákra, valamint az  egyéb kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett 
szervezetekre,

d) a kötelespéldányokból részesülő szervezetekre, valamint
e) a filmkészítéshez támogatást nyújtó szervezetekre.

 (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed
a) a Magyarországon előállított és kiadott magyar és idegen nyelvű kiadványra, beleértve azt is,

aa) amelynek nyilvános hozzáférhetővé tételét az ügyészség vagy a bíróság – részben vagy egészben – 
felfüggesztette vagy megtiltotta,

ab) amely a kiadó intézkedése alapján terjesztési korlátozás alá esik,
b) a külföldön előállított és Magyarországon kiadott kiadványra,
c) a  külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott film-, video- és televízióműsor-készítés 

termékeire, így különösen a nyilvános közlésre szánt, filmszalagon, videokazettán, lemezen vagy más fizikai 
hordozón rögzített filmre, a letölthető filmre vagy videóra.

 (3) Nem terjed ki a rendelet tárgyi hatálya
a) az  időszaki kiadvány kivételével gazdálkodó szervezet és gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi 

személy működésével kapcsolatban keletkezett, annak irattárában, kép- és hangfelvételtárában őrzött 
kiadványra,

b) az ügykezelésre szánt hivatali és üzleti nyomtatványra,
c) a tervdokumentációra, a műszaki rajzra, a cikklistára, a kódszámjegyzékre, a vizsgakérdésre, a tételjegyzékre, 

a  termékcsomagoláson lévő címkére, a  kezelési útmutatóra, a  havi rendszerességnél sűrűbben megjelenő 
kereskedelmi katalógusra, a termékismertetőre,

d) a névjegyre,
e) a külföldi kiadású, Magyarországon előállított nyomtatott kiadványra,
f ) a közösségi tartalomszolgáltatón közzétett kiadványra,
g) azon kiadványra, amelynek nyilvánosságra hozatalához a szerzői jogról szóló törvény alapján a szerző nem 

adott engedélyt, az engedélyt visszavonta, vagy megtiltotta a további felhasználást, valamint
h) azon kiadványra, amely minősített adatot tartalmaz.

 (4) A  nyilvánosságra hozott kiadvány kötelespéldányának felhasználását utólag megtiltani vagy korlátozni csak 
hatósági vagy bírósági határozat, valamint a szerzőnek a szerzői jogról szóló törvény szerinti, a mű nyilvánosságra 
hozatalához adott engedélyt visszavonó vagy felhasználását megtiltó nyilatkozata alapján lehet.

 (5) A  rendelet hatálya nem terjed ki a  Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló törvény szerinti audiovizuális 
kötelespéldány szolgáltatására.
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2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1.  aprónyomtatvány: egy ívnél (16 oldalnál) kisebb terjedelmű, nem időszakosan megjelenő kiadvány;
 2.  ár: a kötelespéldány pénzben kifejezett ellenértéke, amely a kiadványon szereplő ár, ennek hiányában a kiadó 

által megadott ellenérték;
 3.  diafilm: diapozitív állóképekből álló, azonos tárgykörből vett – hangrögzítéses vagy anélküli – rendszerint  

16 vagy 35 mm széles filmre rögzített képsor, amelyet képről képre haladva vetítenek;
 4.  dubpozitív: az a mozivetítésre alkalmatlan reproduktív anyag, amely dubnegatívon keresztül a további pozitív 

kópiák gyártásához szükséges, egyben az eredeti negatív védelmére is szolgál;
 5.  elektronikus kiadvány: az Mttv. 203. § 22. pontja szerinti kiadvány fizikai adathordozón megjelent vagy kiadó 

által online közzétett elektronikus eszközön megjeleníthető formája;
 6.  film eredeti kép- és hangnegatívja: a filmalkotás megvágott, végleges változatának mozivetítésre alkalmatlan, 

eredeti kép- és hangnegatívja, a  további reproduktív kellékanyagok, így különösen a  dubpozitív és 
a dubnegatív, továbbá a pozitív gyártás kiinduló anyaga;

 7.  film pozitívja: a  filmalkotás végleges változatának eredeti kép- és hangnegatívjáról vagy reproduktív 
kellékanyagáról készült pozitív, mozivetítésre alkalmas példány;

 8.  fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadvány: optikai vagy digitális adathordozón tartósan tárolt 
kiadvány, amely lehetővé teszi az adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését;

 9.  helyi kiadvány: az  adott településen vagy megyében a  kiadó székhelye szerinti megjelenési helyen kiadott 
kiadvány;

10.  kartográfiai kiadvány: a  Földet vagy bármely égitestet egészben vagy részben, kartográfiai módszerekkel 
ábrázoló, nyomtatott vagy elektronikus kiadvány, továbbá a földgömb, valamint az éggömb;

11.  kiadás: valamely mű azonos szedéssel egy időben sokszorosított összes példánya, amely lehet eredeti, 
javított, bővített vagy átdolgozott kiadás;

12.  kiadási változat: nyomtatott kiadvány esetében a nyelvi változat, valamint az eltérő kötéstípussal vagy eltérő 
borítóval kiadott változatlan tartalmú nyomtatott kiadvány;

13.  konvertált elektronikus változat: digitálisan előállított fájl informatikai eljárás során, tartalmi és formai 
változtatás nélkül átalakított verziója;

14.  lekérhető médiaszolgáltatás: az  Mttv. 203.  § 35.  pontja szerinti, a  filmek lakossági terjesztésére szolgáló 
médiaszolgáltatás;

15.  magyar nyelvű kiadvány: magyar nyelvű címoldallal vagy címképernyővel rendelkező kiadvány, valamint 
az  a  kiadvány, amelynek írott vagy hangzó szöveges része legalább 50%-ban magyar nyelvű, idetartozik 
továbbá a  magyar nyelvű szójegyzékkel is rendelkező többnyelvű szótár, valamint a  magyar nyelvű 
tartalommal is rendelkező poliglott és bilingvis kiadvány;

16.  nemzetiségi kiadvány: a  magyarországi nemzetiségek anyanyelvén vagy a  nemzetiségi szerzők magyar 
nyelven megjelent szépirodalmi kiadványa, ezek műfordításai, továbbá a  magyarországi nemzetiségekről 
szóló szakirodalom és zenei kiadványok;

17.  nemzetközi azonosító szám: olyan nemzetközi dokumentumazonosító szám, amely
a) nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő könyv, térkép (ISBN),
b) nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő időszaki kiadvány és a  folyamatosan frissülő 

integráló dokumentum (ISSN),
c) speciális jelrendszerrel, hangjegyekkel rögzített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenő 

zenemű, kotta (ISMN), valamint
d) Magyarországon gyártott vagy forgalmazott film (ISAN)

 azonosítására és nyilvántartására szolgál;
18.  nemzeti filmazonosító szám: Magyarországon gyártott vagy forgalmazott film (NFGY, NFT) azonosítására és 

nyilvántartására szolgáló nemzeti dokumentumazonosító szám;
19.  nyelvi változat: a kiadással egyidejűleg kiadott idegen nyelvű kiadási változat;
20.  nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változat: a  nyomtatott kiadvány PDF-formátumban 

beszolgáltatásra kerülő, digitálisan létrejött formája, amely megegyezik a  nyomtatott kiadvány egyedi 
betűkészletével, formai és tartalmi elemeivel, színével, grafikai képével;

21.  online elektronikus kiadvány: elektronikus formában létrehozott, és az  interneten – ingyenesen vagy térítés 
fejében – nyilvánosságra hozott kiadvány, ide nem értve az online hírportálokat;
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22.  terjesztési korlátozás: egy kiadvány nyilvános terjesztésének leszűkítése kötelespéldány-szolgáltatásra 
kötelezett által meghatározott felhasználói körre, forgalmazási módra, illetve 8 évnél nem hosszabb 
időtartamra hatósági vagy bírósági határozat, vagy a  szerzőnek a  szerzői jogról szóló törvény szerinti,  
a  mű nyilvánosságra hozatalához adott engedélyt visszavonó vagy felhasználását megtiltó nyilatkozata 
alapján;

23.  utánnyomás: valamely kiadványból az  eredetileg meghatározott példányszámon felül utóbb további 
példányok ismételt szerkesztés nélküli előállítása;

24.  videotermék: optikai vagy más fizikai adathordozón lakossági kereskedelmi forgalomba került film.

3. A kötelespéldányra jogosult és a kötelespéldány szolgáltatására kötelezett

3. § (1) Kötelespéldányra jogosult (a továbbiakban: jogosult):
a) nyomtatott kiadványok esetében

aa) az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK),
ab) a kiadó székhelye szerint illetékes megyei hatókörű városi könyvtár,
ac) budapesti székhelyű kiadó esetén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban: FSZEK),

b) diafilm és diakép esetében a  Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: NFI) és az OSZK,

c) elektronikus kiadványok esetében – a d) pont kivételével – az OSZK,
d) filmtermék és lekérhető médiaszolgáltatáson megjelenő film esetében az NFI,
e) videotermék esetében az NFI és az OSZK,
f ) a szabványok esetében a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT),
g) a szabadalmi leírás esetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH).

 (2) E  rendeletben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő feladatokat az  NFI a  Magyar Nemzeti 
Filmarchívum útján látja el.

4. § (1) A kötelespéldány szolgáltatására kötelezett (a továbbiakban: szolgáltató):
a) a nyomtatott kiadvány esetében a nyomda,
b) a  nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változat, valamint a  külföldön előállított és belföldön 

kiadott kiadvány esetében a kiadó,
c) fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadvány esetében a kiadó,
d) online elektronikus kiadvány esetében az első magyarországi kiadó,
e) film esetében a  magyar filmelőállító és a  magyar filmgyártó vállalkozás a  6. alcímben foglaltaknak 

megfelelően,
f ) a  külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott vagy bemutatott film esetében az  első 

magyarországi forgalmazó,
g) jogutódlással történő megszűnés esetén az a)–f ) pontokban foglalt szolgáltatók jogutódja,
h) jogutód nélküli megszűnés esetén a szolgáltató tagja, alapítója.

 (2) A  kötelespéldányt a  szolgáltató ellenszolgáltatás nélkül szolgáltatja a  jogosult részére. A  kötelespéldány 
szolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a szolgáltatót terhelik.

 (3) A  kötelespéldány szolgáltatásának kötelezettségét akár a  nyomda, akár a  kiadó viseli, a  szolgáltatás teljesítéséért 
a kiadó köteles helytállni.

4. A kötelespéldány szolgáltatásának szabályai az OSZK-nak beszolgáltatandó nyomtatott kiadványok 
esetében

5. § (1) Kötelespéldányt kell szolgáltatni a nyomtatott kiadvány valamennyi kiadási változatából. Nem kell kötelespéldányt 
szolgáltatni a kiadási változatnak nem minősülő, változatlan tartalmú és formájú tárgyévi utánnyomásból.

 (2) A nyomtatott kiadvány azon kiegészítő részeiből vagy mellékleteiből, amelyek önálló kiadványként nem tartoznak 
szolgáltatási kötelezettség alá, kötelespéldányt kell szolgáltatni, ha azok szolgáltatási kötelezettség alá eső 
kiadványok kiegészítő részei vagy mellékletei.

 (3) Kötelespéldányként csak hibátlan, teljes, archiválásra alkalmas példány szolgáltatható.
 (4) A jogosult a kötelespéldányként szolgáltatott nyomtatott kiadványokat a szerzői jogról szóló törvény szerinti szabad 

felhasználás körében használhatja fel.
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6. § (1) A  nyomtatott kiadványból – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – hat kötelespéldányt kell szolgáltatni  
az OSZK számára.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően a  helyi kiadványból – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel –  
egy kötelespéldányt kell szolgáltatni a kiadó székhelye szerint illetékes megyei hatókörű városi könyvtár, budapesti 
székhelyű kiadó esetén a FSZEK számára.

 (3) Kettő kötelespéldányt kell szolgáltatni az OSZK számára
a) a  kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott és a  kormányzati portálon 

közzétett aprónyomtatvány-típusokból,
b) a kiadási változatból,
c) a  legfeljebb 50 példányban sokszorosított, nemzetközi azonosító számmal rendelkező nyomtatott 

kiadványból, valamint az egyedi igény alapján nyomtatott kiadványból.
 (4) A  szabványokból egy példányt kötelespéldányként archivál az  MSZT, a  szabadalmi leírásból egy példányt 

kötelespéldányként őriz az SZTNH.

7. § (1) A  kötelespéldányokat legkésőbb a  nyomtatott kiadvány megjelenésének napját követő 15. napig kell a  jogosult 
számára megküldeni vagy hozzá közvetlenül benyújtani.

 (2) A kötelespéldányokat két példányban kiállított szállítólevéllel együtt kell szolgáltatni, amely tartalmazza
a) a szolgáltató szervezet nevét,
b) a szolgáltató szervezet címét,
c) a kiadvány címét,
d) a kiadvány szerzőjének nevét,
e) időszaki kiadvány esetében a részegység számát,
f ) a kiadvány nemzetközi azonosító számát, amennyiben rendelkezik ilyen azonosítóval,
g) a kötelespéldányként szolgáltatott példányszámot,
h) a kiadvány megjelenési példányszámát,
i) a kiadvány árát vagy értékét, valamint
j) a kézbesítés dátumát.

 (3) A  kötelespéldány szolgáltatója – a  2.  § 17.  pont a) és c)  alpontja szerinti kiadványokhoz és zeneművekhez tartozó 
nemzetközi azonosító szám számcsoportján belül saját kiadói azonosító számmal nem rendelkező kiadó kivételével –  
a  tárgyévben megjelent kiadványairól éves jelentést küld elektronikus úton egy példányban az  OSZK részére 
a megjelenési évet követő év március 15-ig.

 (4) A (3) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza
 1.  a szolgáltató szervezet nevét,
 2.  a szolgáltató szervezet címét,
 3.  az adatszolgáltatásért felelős személy nevét,
 4.  a kiadvány címét,
 5.  a kiadvány szerzőjének nevét,
 6.  a kiadás számát,
 7.  időszaki kiadvány esetében a részegység számát,
 8.  a kiadvány alakját, terjedelmét,
 9.  a kiadvány megjelenési példányszámát,
10.  a kiadvány nemzetközi azonosító számát, amennyiben rendelkezik ilyen azonosítóval,
11.  a nyomda nevét és postacímét,
12.  a kiadvány árát vagy értékét, valamint
13.  a kiadvány megjelenésének évét, hónapját, napját.

 (5) Terjesztési korlátozás esetén a  szolgáltató a  korlátozás tényéről és tartalmáról a  kötelespéldány szolgáltatásával 
egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat.

8. § (1) Az OSZK a 6. § (1) bekezdése szerint szolgáltatott hat kötelespéldány közül
a) egy példányt archivál,
b) egy példányból a nyilvános könyvtári szolgáltatásait és az igazgatási feladatokat látja el,
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c) egy példányt biztosít a  Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára számára (a továbbiakban: 
DEENK) a  nyilvános könyvtári szolgáltatásai, valamint az  Országos Dokumentumellátási Rendszerben  
(a továbbiakban: ODR) nyújtott szolgáltatásai céljára,

d) egy példányt biztosít a  hivatalos statisztikáról szóló törvény alapján a  Központi Statisztikai Hivatal 
Könyvtárnak (a továbbiakban: KSH Könyvtár) a 9. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatás céljára,

e) egy példányt biztosít gyűjtőkörének megfelelően az  Országgyűlési Könyvtárnak (a továbbiakban: 
OGYK) a  9.  § (1)  bekezdése szerinti szolgáltatás céljára, amelyből a  Magyarországon kiadott, nemzetiségi 
kiadványokra az Országos Idegennyelvű Könyvtár jogosult,

f ) egy példányt biztosít szolgáltatás céljára a  gyűjtőköri megosztás figyelembevételével a  Pécsi 
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontnak (a továbbiakban: PTE EK TK) vagy a  Szegedi 
Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárnak (a továbbiakban: SZTE Klebelsberg Könyvtár).

 (2) Az OSZK az (1) bekezdésben meghatározott könyvtárak által át nem vett példányokat a használat biztosítása céljára 
az  országos szakkönyvtárak és a  fővárosi egyetemi könyvtárak között osztja szét a  miniszter által meghatározott 
gyűjtőköri szempontokra figyelemmel. Az országos szakkönyvtárak és a fővárosi egyetemi könyvtárak által át nem 
vett kötelespéldányokat az OSZK felajánlhatja további könyvtárak számára átvételre, vagy azt a szerzői jogról szóló 
törvény szerinti szabad felhasználás körében maga felhasználhatja.

 (3) A  kötelespéldányok OSZK-ból történő elszállításáról az  (1) és (2)  bekezdés alapján kötelespéldányban részesülő 
könyvtárak gondoskodnak, és viselik annak költségét.

9. § (1) A  KSH Könyvtár kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettsége a  nyilvános könyvtári és országos 
szakkönyvtári feladatok, valamint az ODR szolgáltatókönyvtári feladatainak ellátása, továbbá a KSH Könyvtár ellátja 
e kötelezettségével összefüggésben a könyvkiadásra vonatkozó országos statisztikai számbavétel feladatait.

 (2) Az  OGYK kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettsége elsősorban az  Országgyűlés bizottságainak, 
képviselőcsoportjainak, az országgyűlési képviselőknek, szakértőiknek és az Országgyűlés Hivatalának szakirodalmi 
ellátása, továbbá az  ODR szolgáltatókönyvtári feladatainak ellátása, továbbá az  állam- és jogtudomány, 
a  politikatudomány, a  legújabb kori magyar és egyetemes történelem hazai szakirodalmának, valamint 
az Országgyűlés dokumentumainak hozzáférhetővé tétele az ODR-en belül. A Magyarországon kiadott nemzetiségi 
kiadványokat az ODR-ben az Országos Idegennyelvű Könyvtár szolgáltatja.

 (3) Az országos szakkönyvtár és az egyetemi könyvtár kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló kötelezettségként országos 
szakbibliográfiát épít, továbbá biztosítja a kötelespéldányok hozzáférhetővé tételét az ODR szolgáltatókönyvtáraként.

10. §  Az  OSZK a  7.  § (3)  bekezdése szerinti jelentést minden év március 31-éig megküldi a  területileg illetékes megyei 
hatókörű városi könyvtárnak, Budapesten a FSZEK-nek és a DEENK-nek.

11. § (1) A  nemzetközi azonosító szám kezelőjének nyilvántartása alapján a  jogosult a  nemzetközi azonosító számmal 
rendelkező kiadvány kódjának ellenőrzésével, valamint az éves szolgáltatói jelentések összehasonlításával vizsgálja 
a kötelespéldány-szolgáltatás megfelelő teljesítését.

 (2) A  jogosult a  Kultv. 59.  § (2c)  bekezdésében meghatározott esetben, az  ott meghatározott jogkövetkezmények 
alkalmazása előtt legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót a szolgáltatás teljesítésére.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül a  szolgáltató köteles a  hibás vagy nem 
teljes példányt hibátlan példányra kicserélni vagy kiegészíteni, illetve a  szolgáltatni elmulasztott kötelespéldányt 
a jogosult részére megküldeni, vagy hozzá közvetlenül benyújtani.

12. § (1) A nyilvánosságra hozott kiadvány kötelespéldányának felhasználását megtiltani vagy korlátozni csak hatósági vagy 
bírósági határozat, valamint a  szerzőnek a  szerzői jogról szóló törvény szerinti, a  mű nyilvánosságra hozatalához 
adott engedélyt visszavonó vagy felhasználását megtiltó nyilatkozata alapján lehet.

 (2) Ha a  szerző a  nyilvánosságra hozatalhoz az  engedélyt a  kiadvány megjelenése és a  kötelespéldány szolgáltatása 
után vonja vissza, az  OSZK két példányt a  szerző által meghatározott terjesztési korlátozás szerint kezel, a  többi 
kötelespéldányt visszavonja a kedvezményezett könyvtáraktól.

 (3) A  könyvtár az  (1)  bekezdés szerinti hatósági vagy bírósági határozatnak, illetve a  terjesztési korlátozásnak 
megfelelően kezelt kötelespéldány használatát a minősített adat kutatási szabályainak megfelelően biztosítja.
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13. § (1) A  jogosult a  kötelespéldányt nyilvántartásba veszi, feltárja, és a  nyilvános könyvtári ellátás rendszerében 
hozzáférhetővé teszi.

 (2) Az  OSZK a  beszolgáltatott kötelespéldányokból egy példányt köteles archiválni. Az  OSZK-t és a  DEENK-et illető 
példányok kivételével a  kötelespéldány a  használati adatok csökkenésének kimutatása esetén a  miniszter 
engedélyével törölhető az állomány-nyilvántartásból, és fel kell ajánlani más könyvtárak számára átvételre.

 (3) Az archivált kötelespéldány muzeális könyvtári dokumentum.

5. A kötelespéldány szolgáltatásának szabályai az OSZK-nak beszolgáltatandó elektronikus 
kiadványok esetében

14. § (1) Kötelespéldányt kell szolgáltatni az elektronikus kiadványból, ha az
a) Magyarországon bejegyzett domain név alatt jelent meg,
b) magyarországi szolgáltató által külföldön bejegyeztetett domain név alatt jelent meg, és magyar nyelvű vagy 

Magyarországgal kapcsolatos,
c) Magyarországon megjelent nyomtatott kiadvány elektronikus formában kiadott változata,
d) Magyarországon fizikai adathordozón megjelent, elektronikus formában kiadott kiadvány,
e) Magyarországon nem fizikai adathordozón, csak elektronikus formában megjelent (born digital) kiadvány.

 (2) Kötelespéldányt kell szolgáltatni a  nyomtatott kiadvány fizikai adathordozón megjelent, digitális, valamint 
az internetről letölthető elektronikus változatából, kivéve az elektronikus változat tárgyévi változatlan kiadását.

 (3) Kötelespéldányt kell szolgáltatni a kartográfiai kiadvány elektronikus változatából.
 (4) Az  elektronikus kiadványból a  kiadvány megjelenítését lehetővé tevő és azt nem korlátozó, szabványos nyílt 

formátumok valamelyikére konvertált elektronikus változatban kell kötelespéldányt szolgáltatni. Az  elektronikus 
kiadvány szolgáltatásának technikai részleteiről miniszteri jóváhagyást követően az  OSZK útmutatót tesz közzé 
a honlapján, amelyet a szolgáltatóknak figyelembe kell venniük.

 (5) Kötelespéldányként elektronikus eszközön megjeleníthető, megtekintést, további feldolgozást nem korlátozó, 
hatásos műszaki intézkedést nem tartalmazó példány szolgáltatható.

 (6) Az online elektronikus kiadványt a szolgáltató elektronikus úton szolgáltatja a kiadvány leíró adataival együtt.
 (7) A  nem vagy nem megfelelően megjeleníthető formátum kiterjesztését a  Kultv. 59.  § (2c)  bekezdésében foglaltak 

szerint az OSZK elvégezheti.

15. § (1) A  fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadványból hat példányt, online elektronikus kiadványból egy 
példányt kell a  14.  § (4)–(6)  bekezdésében meghatározott módon az  OSZK rendelkezésére bocsátani a  kiadvány 
megjelenésétől számított 15 napon belül.

 (2) Az OSZK a fizikai adathordozón megjelent kiadványokból
a) két példányt a nemzeti könyvtári alapfeladatok ellátására fordít,
b) egy példányt biztosít a DEENK részére,
c) egy példányt a hivatalos statisztikáról szóló törvény alapján a KSH Könyvtár részére küld meg,
d) egy példányt biztosít gyűjtőkörének megfelelően az  OGYK-nak a  9.  § (1)  bekezdése szerinti szolgáltatás 

céljára, amelyből a  Magyarországon kiadott, nemzetiségi kiadványokra – a  gyűjtőkörének megfelelően – 
az Országos Idegennyelvű Könyvtár jogosult,

e) egy példányt biztosít a gyűjtőköri megosztás figyelembevételével a PTE EK TK-nak vagy az SZTE Klebelsberg 
Könyvtárnak,

f ) az  a)–e)  pontokban meghatározott könyvtárak által át nem vett elektronikus kiadványok kötelespéldányait 
gyűjtőkör szerint az országos szakkönyvtárak és a fővárosi egyetemi könyvtárak között osztja szét,

g) az országos szakkönyvtárak és a  fővárosi egyetemi könyvtárak által át nem vett fizikai hordozón megjelent 
elektronikus kiadványokat az OSZK felajánlhatja további könyvtárak számára átvételre.

 (3) Az  online elektronikus kiadvány esetében a  kötelespéldány-szolgáltatás elmulasztása esetén a  kötelespéldány  
OSZK általi beszerzése megvalósulhat a kötelespéldány ingyenes letöltésével is.

 (4) Az elektronikus kiadványokat az OSZK archiválja.
 (5) Az  elektronikus kiadványok kötelespéldányait az  OSZK a  szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseinek 

figyelembevételével teszi hozzáférhetővé a  könyvtárhasználók számára a  kötelespéldány-szolgáltatás 
kedvezményezett könyvtáraiban kialakított zárt hálózaton, másolási lehetőséget kizáró terminálon keresztül. 
Az online elektronikus kiadványt az OSZK egyidejűleg legfeljebb hat példányban teheti hozzáférhetővé.
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 (6) Az  erre jogosultsággal rendelkező szolgáltató az  elektronikus kötelespéldány benyújtásakor – bármikor 
visszavonható – engedélyt adhat az OSZK részére a kötelespéldány nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé 
tételére oly módon, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.

6. A kötelespéldány szolgáltatásának szabályai az OSZK-nak beszolgáltatandó nyomtatott kiadvánnyal 
megegyező elektronikus változat esetében

16. § (1) A  nyomtatott kiadvány szolgáltatásával egy időben a  kiadványnak tartalmilag és képileg lehetőség szerint 
mindenben egyenértékű, a  nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változatát is szolgáltatni kell egy 
példányban az OSZK számára fizikai adathordozón vagy online feltöltéssel.

 (2) Amennyiben a  kiadónak nincs módja benyújtani a  nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változatot, 
a  nyomtatott kiadványból szállítólevél kíséretében további 1 példányt kell beszolgáltatnia digitalizálás céljából. 
A  szolgáltatónak a  szállítólevélen rögzítenie kell, hogy az  (1)  bekezdés szerint beküldött nyomtatott kiadvánnyal 
megegyező elektronikus változat kiváltására szolgál.

 (3) Az  OSZK a  nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változatot hosszú távon megőrzi, ezt a  megjelenési 
formát semmilyen módon nem teszi közzé.

 (4) Az  OSZK a  nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változatból szolgáltatási célra konvertált, nyomdai 
használatra nem alkalmas példányt hoz létre. Az  OSZK a  szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével, a  megjelenés évét követő második év január 1-jén ezt a  példányt teheti hozzáférhetővé 
a  könyvtárhasználók számára az  OSZK dedikált (zárt) hálózatán és gépein, ahol a  teljes hálózaton egyszerre 
legfeljebb egy gépen, legfeljebb egy példányban lehet megnyitva a  dokumentum. A  dedikált hálózati védett 
gépekről a konvertált példány nem másolható le informatikai úton.

 (5) Az  erre jogosultsággal rendelkező szolgáltató az  elektronikus kötelespéldány benyújtásakor – bármikor 
visszavonható – engedélyt adhat az OSZK részére a kötelespéldány nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé 
tételére oly módon, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.

7. A kötelespéldány szolgáltatásának szabályai az OSZK-nak beszolgáltatandó videotermékek és 
diafilmek esetében

17. § (1) A forgalomba hozataltól számított 30 napon belül kötelespéldányt kell szolgáltatni az OSZK számára
a) 1 példányban a videotermék Magyarországon kiadott változatából, ha az lakossági kereskedelmi forgalomba 

került,
b) 2 példányban a lakossági kereskedelmi forgalomba került diafilmből és diaképből.

 (2) Kötelespéldányt kell szolgáltatni az  OSZK számára 6 példányban a  videotermék, a  diafilm és a  diakép 
Magyarországon kiadott változatából, ha az  egyéb, kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá eső,  
az Mttv. 203. § 22. pont a)–c) alpontja szerinti nyomtatott kiadvány kiegészítő része vagy melléklete.

18. § (1) A  hibás, nem teljes példány szolgáltatása vagy a  szolgáltatás elmulasztása esetén legfeljebb 15 napos határidő 
tűzésével a jogosult felszólítja a szolgáltatót a szolgáltatás teljesítésére.

 (2) A hibás vagy nem teljes példányt a szolgáltató köteles hibátlan példányra kicserélni vagy kiegészíteni.
 (3) A szolgáltatni elmulasztott, illetve a (2) bekezdés alapján kicserélt vagy kiegészített kötelespéldányt az (1) bekezdés 

szerinti felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül kell az  OSZK részére személyesen vagy postai úton 
szolgáltatni.

 (4) Videotermék, diafilm és diakép esetében a  kötelespéldány-szolgáltatás elmulasztása vagy nem a  jogszabálynak 
megfelelő teljesítése esetén a  kötelespéldányra jogosult beszerezheti a  kiadványt, vagy a  kiadványról archiválás 
céljából, a szerzői jogról szóló törvény szabályainak megfelelően másolatot készíthet. A kötelespéldányra jogosult 
a  kötelespéldány pótlásával kapcsolatosan felmerült költségeit a  kötelespéldány-szolgáltatás kötelezettjére 
terhelheti.

19. §  Az OSZK a videotermékre, a diafilmre és a diaképre vonatkozó, hatósági vagy bírósági határozatban meghatározott 
korlátozásnak, illetve a  terjesztési korlátozásnak megfelelően kezelt kötelespéldány használatát a  minősített adat 
kutatási szabályainak megfelelően biztosítja.
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8. A kötelespéldány szolgáltatásának szabályai az NFI-nek beszolgáltatandó filmek esetében

20. § (1) Kötelespéldányt kell szolgáltatni az NFI számára
a) a Magyarországon előállított és bemutatott vagy forgalomba hozott filmből,
b) a külföldön előállított és Magyarországon bemutatott vagy forgalomba hozott filmből,
c) a  külföldön magyar koprodukciós részvétellel előállított, de Magyarországon forgalomba nem hozott, 

az Mttv. vagy az Mktv. szerinti támogatásban részesült filmből,
d) a  film Magyarországon fizikai adathordozón kiadott vagy online megjelent elektronikus, digitális és online 

változatából, ha az
da) lakossági kereskedelmi forgalomba került,
db) 50 darab feletti példányszámban zárt körű, reprezentatív terjesztésre került, vagy
dc) egyéb, kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá eső, az  Mttv. 203.  § 22.  pont a)–c)  alpontja 

szerinti nyomtatott kiadvány kiegészítő része vagy melléklete,
e) az online bemutatott, a)–c) pont szerinti filmből, valamint
f ) lakossági kereskedelmi forgalomba került diafilmből és diaképből.

 (2) Kötelespéldányt kell szolgáltatni az (1) bekezdésben meghatározott film minden bemutatott változatából, beleértve 
a  fizikai adathordozón megjelent, analóg, digitális, valamint az  internetről letölthető változatot is, kivéve fizikai 
adathordozó esetén a tárgyévi változatlan utánnyomást.

 (3) Online bemutatás vagy forgalmazás esetén kötelespéldányt kell szolgáltatni, ha a film
a) Magyarországon bejegyzett domain név vagy magyarországi szolgáltató által külföldön bejegyzett domain 

név alatt jelent meg, és az  magyar nyelvű vagy Magyarországgal kapcsolatos, kulturális, oktatási vagy 
tudományos tartalmú,

b) hazai költségvetési forrásból létrehozott vagy támogatott, határon túli, a Kultv. 1. számú melléklet d) pontja 
szerinti hungarikum.

 (4) Kötelespéldányt kell szolgáltatni, ha a film
a) nyilvános hozzáférhetővé tételét az  ügyészség vagy a  bíróság – részben vagy egészben – felfüggesztette 

vagy megtiltotta,
b) a filmelőállító vagy a forgalmazó intézkedése alapján terjesztési korlátozás alá esik.

 (5) Kötelespéldányként csak hibátlan, teljes, lejátszóeszközön megjeleníthető, megtekintést, további feldolgozást, 
átmentést nem korlátozó, hatásos műszaki intézkedést nem tartalmazó, archiválásra és reprodukálásra alkalmas 
példány szolgáltatható.

 (6) A szolgáltatandó anyagok körének a 17. § (2) bekezdése szerinti szabályait és azok változásait az NFI saját honlapján 
közzéteszi.

 (7) A  filmelőállító megállapodhat a  filmgyártó vállalkozással, hogy a  kötelespéldány szolgáltatásának kötelezettségét 
a filmgyártó vállalkozás viseli.

 (8) A  kötelespéldány-szolgáltatás technikai részleteiről miniszteri jóváhagyást követően az  NFI útmutatót tesz közzé 
a honlapján, amelyet a szolgáltatóknak figyelembe kell venniük.

21. § (1) A  Magyarországon előállított film (2)  bekezdés szerint archiválandó anyagait a  magyarországi bemutatót követő  
8 héten belül kell a (2) bekezdés szerinti számban és formátumban együttesen szolgáltatni.

 (2) Együttesen kell szolgáltatni
a) a  digitális konverzió alapját képező, legrészletesebb információtartalmú, végleges kellékeket, amelyek 

tartalmazzák
aa) a képfájlokat,
ab) az eredeti, kevert és nemzetközi hangfájlokat,
ac) az aa) és ab) alpont szerinti fájlokhoz illeszkedő feliratfájlokat,
ad) az aa)–ac) alpont szerinti fájlokra vonatkozó részletes írásbeli technikai dokumentációt,
ae) az  analóg filmes technológia alkalmazása esetén véglegesített eredeti kép- és hangnegatív, 

dubpozitív, ennek hiányában teleprintkópiát,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 297. szám 11683

b) a teljes és végleges, vetítésre és bemutatásra alkalmas,
ba) egy darab digitális,
bb) két darab kutatásra alkalmas megtekintő,
bc) celluloidalapú végtermék esetén egy darab végleges és hibátlan állapotú, az  eredeti negatívról 

készített pozitív
 kópiát,
c) a  plakát, filmszínházi plakát és műsorfüzet két nyomtatott és a  nyomdai változattal megegyező egy 

elektronikus példányát,
d) egy darab forgatókönyvet, továbbá a  forgatókönyv – a  forgatás megkezdésekor érvényes – filmgyártás 

során készült végleges nyelvi változatának egy-egy példányát, animációs filmalkotások esetén a  képes 
forgatókönyv egy példányát és a karaktertervek egy példányát,

e) a  dialóglistákat, továbbá a  dialóglista kópiagyártás során készült végleges nyelvi változatának egy-egy 
példányát,

f ) a díszlettervek tervezési folyamat során létrejött tervének egy eredeti példányát,
g) a látványtervek tervezési folyamat során létrejött tervének egy eredeti példányát,
h) a jelmeztervek tervezési folyamat során létrejött tervének egy eredeti példányát,
i) a diafilmek és diaképek két eredeti példányát, valamint
j) fényképtípusonként legalább tizenkettő darabot, különösen a forgatás során készült stand- és werk-, illetve 

promóciós fotó egy-egy előhívott példányát.
 (3) A  külföldön magyar koprodukciós részvétellel előállított, de Magyarországon forgalomba nem hozott film 

(2)  bekezdés szerinti archiválandó anyagait az  NFI által meghatározott és a  honlapján közzétett vagy vele 
egyeztetett formátumban az első bemutatót követő 8 héten belül kell szolgáltatni.

 (4) A  külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott film (2)  bekezdés szerinti archiválandó anyagait  
az  NFI által meghatározott, de legalább egy példányban és az  NFI által meghatározott és a  honlapján közzétett 
vagy vele egyeztetett formátumban – ha a forgalmazási szerződés másképp nem rendeli – a bemutatástól számított 
2 éven belül, a  határozott időre forgalomba hozott filmből a  forgalmazási jog lejárta után 30 napon belül kell 
szolgáltatni.

 (5) A  20.  § (1)  bekezdés d) és e)  pontjában meghatározott film, valamint f )  pontjában meghatározott diafilm 
kötelespéldányát a forgalomba hozataltól számított 30 napon belül kell szolgáltatni.

22. § (1) A  szolgáltató köteles a  kötelespéldány-szolgáltatás tárgyát képező filmekről évente, az  előállítás évét követő év 
március 15. napjáig jelentést küldeni az NFI-nek, amelynek tartalmaznia kell
a) a szolgáltató nevét, címét,
b) az adatszolgáltatásért felelős személy nevét,
c) a film címét, műfaját, hosszát,
d) a film nemzetközi azonosító számát,
e) a  film rendezőjét, forgatókönyvíróját, a  dialógus szerzőjét, alapul szolgáló mű íróját és a  kifejezetten a  film 

céljára készült zene szerzőjét,
f ) a film vége főcím szerinti évszámot,
g) a filmelőállító és a forgalmazó nevét,
h) a termék műszaki adatait, ideértve a forgatás, az utómunka és a forgalmazási kópia technikai adatait,
i) a filmelőállító országát, valamint
j) a kötelespéldányként szolgáltatott példányszámot.

 (2) Fizikai adathordozón vagy online megjelenő film esetében a  jelentésnek az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl 
tartalmaznia kell
a) a kiadvány címét,
b) a kiadványon közölt film eredeti címét, gyártási évét, gyártó országát, rendezőjét és műfaját,
c) a kiadvány megjelenési formátumát,
d) a kiadvány megjelenési példányszámát,
e) amennyiben rendelkezik ilyen azonosítóval, a kiadvány nemzetközi azonosító számát, valamint
f ) a kiadás számát.
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 (3) Terjesztési korlátozás esetén a  szolgáltató a  korlátozás tényéről és tartalmáról a  kötelespéldány szolgáltatásával 
egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat.

 (4) Film előállításához támogatást nyújtó szervezetek kötelesek a  megkötött támogatási szerződések 
kedvezményezettjeiről és a  támogatott filmről negyedévente egyszer, a  negyedévet követő hónap 15. napjáig 
adatot szolgáltatni az NFI részére.

23. § (1) Filmek esetében az  NFI a  Magyarországon gyártott vagy forgalmazott filmekhez tartozó magyar és nemzetközi 
azonosító számokkal regisztrált filmek kódjának ellenőrzésével, valamint az  éves szolgáltatói jelentések 
összehasonlításával vizsgálja a  kötelespéldány-szolgáltatás megfelelő teljesítését, ellenőrzi a  szolgáltatott 
darabszámot és a fizikai adathordozó minőségét, lejátszhatóságát.

 (2) A hibás, nem teljes vagy e rendeletben meghatározottaktól eltérő, nem megjeleníthető, illetve védelemmel ellátott 
példány szolgáltatása vagy a  szolgáltatás elmulasztása esetén legfeljebb 30 napos határidő tűzésével az  NFI 
felszólítja a szolgáltatót a szolgáltatás teljesítésére.

 (3) A hibás vagy nem teljes példányt a szolgáltató köteles hibátlan példányra kicserélni vagy kiegészíteni.
 (4) A szolgáltatni elmulasztott, illetve a (3) bekezdés alapján kicserélt vagy kiegészített kötelespéldányt a (2) bekezdés 

szerinti felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül kell az  NFI részére személyesen vagy postai úton 
szolgáltatni.

 (5) Film esetében a  kötelespéldány-szolgáltatás elmulasztása vagy nem a  jogszabálynak megfelelő teljesítése esetén 
a kötelespéldányra jogosult beszerezheti a kiadványt, vagy a kiadványról archiválás céljából, a szerzői jogról szóló 
törvény szabályainak megfelelően másolatot készíthet. A  kötelespéldányra jogosult a  kötelespéldány pótlásával 
kapcsolatosan felmerült költségeit a kötelespéldány-szolgáltatás kötelezettjére terhelheti.

24. § (1) A  film kötelespéldányokat az  NFI archiválja, nyilvántartásba veszi, feltárja, tárolja, megőrzi. A  kötelespéldány 
az állományból nem törölhető.

 (2) Az  NFI a  film kötelespéldányt a  fizikai adathordozó állagromlási idejének figyelembevételével, a  várható 
elhasználódás megelőzése érdekében szükség esetén felújítja.

 (3) Ha az  archivált kiadvány szerzői jogi jogosultja nem korlátozta, az  NFI a  tárolt anyagokból kutatás céljára átadott 
megtekintőpéldányt tesz helyben hozzáférhetővé.

 (4) Az  NFI a  filmre vonatkozó, hatósági vagy bírósági határozatban meghatározott korlátozásnak, illetve a  terjesztési 
korlátozásnak megfelelően kezelt kötelespéldány használatát a  minősített adat kutatási szabályainak megfelelően 
biztosítja.

 (5) A  nyilvánosságra hozott kiadvány kötelespéldányának felhasználását utólag megtiltani vagy korlátozni csak 
hatósági vagy bírósági határozat, valamint a szerzőnek a szerzői jogról szóló törvény szerinti, a mű nyilvánosságra 
hozatalához adott engedélyt visszavonó vagy felhasználását megtiltó nyilatkozata alapján lehet.

9. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az NFI által a 20. § (8) bekezdése alapján kiadott útmutatóban foglaltakat a 2021. január 1. után gyártásba került 

filmekre kell alkalmazni.

26. §  Hatályát veszti
a) a  sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.)  

Korm. rendelet,
b) a  kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) 

Korm. rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről szóló 304/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet.

27. §  Nem lép hatályba a  kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló  
195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 718/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete
a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak 
megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról 
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 12/D. §-sal egészül ki:
„12/D.  § Ha a  védett állomány tagjának állományviszonya a  vizsgálat ideje alatt bármilyen okból megszűnik, 
a vizsgálatot határozattal be kell fejezni.”

2. §  A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról 
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A Kormány vagy a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek azon körét, 
melynek foglalkoztatottjai nem vonhatóak megbízhatósági vizsgálat alá az 1. melléklet határozza meg.”

3. §  A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról 
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

4. §  A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról 
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
a) 6.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában a  „szolgálati helyen vagy hivatali tevékenységgel” szövegrész 

helyébe a „szolgálati vagy munkavégzési helyen vagy hivatali tevékenységgel, munkakörrel, feladatkörrel” 
szöveg,

b) 10. § a) pont aa) alpontjában a „szolgálati helyét” szövegrész helyébe a „szolgálati vagy munkavégzési helyét” 
szöveg,

c) 11.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában a  „munkakörét, vagy” szövegrész helyébe a  „munkakörét, 
álláshelyhez tartozó feladatkörét, vagy” szöveg

lép.

5. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



11686 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 297. szám 

1. melléklet a 718/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A Kormány vagy a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó azon költségvetési 
szervek, amelyek foglalkoztatottjai nem vonhatóak megbízhatósági vizsgálat alá

 1.  Nemzetstratégiai Kutatóintézet
 2.  Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
 3.  Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
 4.  Nemzeti Örökség Intézete
 5.  Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
 6.  Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
 7.  VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
 8.  Magyarságkutató Intézet
 9.  Hagyományok Háza
10.  Országos Idegennyelvű Könyvtár
11.  múzeumok
12.  Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
13.  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével a felsőoktatási intézmények”

A Kormány 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 3.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya a  következő földrészleteken, illetve ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárás jogerős befejezését 
követően kialakított földrészleteken megvalósuló, a  Normafa Park történelmi sportterület beruházás (a  továbbiakban: 
Beruházás) megvalósításához szükséges hatósági ügyekre terjed ki:]
„a) Budapest Főváros XII. kerület: 6835/19, 6835/11, 6835/21, 6835/22, 8862/1, 8888/3, 9114/4, 9114/5, 9116/3, 
9121/21, 9121/22, 9122/1, 9123/1, 9123/2, 9124/3, 9124/4, 9124/5, 9126/4, 9128/3, 9128/4, 9129/6, 9129/7, 9131/2, 
9132/1, 9132/2, 9132/3, 9133/6, 9133/7, 9133/8, 9134/3, 9134/4, 9134/5, 9135/3, 9135/4, 9136, 9137, 9138/7, 
9138/8, 9139/11, 9139/12, 9139/14, 9139/15, 9140/6, 9140/10, 9140/12, 9144/2, 9145, 9150/4, 9150/5, 9151/5, 
9153/1, 9154/2, 9155/3, 9240/1, 9240/2, 9240/4, 9240/14, 9240/16, 9269/35, 9305/3, 9309/1, 9309/2, 9568/1, 9886/1, 
9886/14, 10468/1, 10492, 10496/23, 10496/25, 10496/26 10497/6, 10497/7, 10500/3, 10500/5, 10500/6, 10500/7, 
10500/8, 10500/9, 10500/10, 10500/11, 10500/12, 10501/6, 10502, 10503/6, 10503/8, 10503/9, 10503/10, 10503/12, 
10503/13, 10503/14, 10503/15, 10503/16, 10503/19, 10503/21, 10503/24, 10503/25, 10503/26, 10503/27, 10503/28, 
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10503/29, 10505/1, 10505/2, 10505/3, 10517/1, 10517/2, 10522, 10523, 10524/1, 10525/1, 10525/2, 10527/2, 
10760/3, 10760/6, 10760/10, 10837/3, 10846/5, 10875/2, 10875/3, 10886/53, 10886/66, 10886/67,”
(helyrajzi számú területek.)

 (2) A Korm. rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott földrészletek esetében, amennyiben a  Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény nagy kiterjedésű zöldterületi települési 
térséget jelöl, ott a  településrendezési eszközben beépítésre nem szánt nagy kiterjedésű zöldterületi rekreációs 
területet kell kijelölni.”

2. §  A Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (3)  bekezdéssel  
egészül ki:
„(2) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.
(3) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.”

3. §  A Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  Budapest Főváros XII. kerület 9568/1 helyrajzi számú telekre, valamint az  ezen ingatlanból 
a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított telekre a  beépítés szabályait és 
az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg azzal, hogy
a) a  hatályos településrendezési eszközök és az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) amennyiben a  hatályos településrendezési eszközök a  beépítés és az  egyedi építési követelmények 
(2)  bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást 
tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt nem lehet alkalmazni.
(2) A  Budapest Főváros XII. kerület 9568/1 helyrajzi számú telekre, valamint az  ezen ingatlanból a  telekalakítási 
eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok 
és az egyedi építési követelmények a következők:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20%,
b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 60%,
c) az oldalkert mérete 1 méter,
d) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni.”

4. §  A Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § E  rendeletnek a  Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr3.) megállapított 1. § (1) bekezdés a) pontját és (3) bekezdését, 4. § (2) és (3) bekezdését, 4/A. §-át, valamint 
1.  mellékletében foglalt táblázat A:2–19 mező e) és f )  pontját a  Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §  A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 719/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:2–19 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(A)

(1.) (Beruházás megnevezése)

(2.) a) Normafa Park történelmi sportterület kialakításához szükséges 
építmények, építményrészek építése, átalakítása, bővítése, felújítása, 

bontása; 
b) A Normafa Park történelmi sportterületén fogadó épület, 

engesztelő kápolna, sípályák felvonókkal, hóágyúkkal, térvilágítással; 
szánkó pályák; sífutó pályák; játszóterek; nyári bobpálya; kocogó 
és kerékpár pályák és további szabadtéri sportolási lehetőségek 
kialakítása és kiszolgáló funkciójú építmények, létesítmények, 

infrastruktúra megvalósítása, üzembe helyezése;
c) Közlekedési területek, tömegközlekedési bázisterületek 

kialakítása, felújítása, parkolók létesítése;
d) Fogaskerekű vasút korszerűsítése, nyomvonalának 

meghosszabbítása;
e) Lombkorona Sétány és kiszolgáló létesítmények létesítése, 

üzembe helyezése;
f ) Budapest Főváros XII. kerület 9568/1 helyrajzi számú telken 

megvalósuló ingatlanfejlesztés.

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

(8.)

(9.)

(10.)

(11.)

(12.)

(13.)

(14.)

(15.)

(16.)

(17.)

(18.)

(19.)

A Kormány 720/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (4)  bekezdés a), b), d) és f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az  egyes közérdeken alapuló kényszerítő 
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet a következő 6/J. §-sal egészül ki:
„6/J.  § A  Budapesti Atlétikai Stadion megvalósítása során szükséges H7 HÉV-vonalat érintő vágányzár ideje alatt, 
a HÉV-közlekedést kiváltó autóbuszos pótlás közlekedési szolgáltatója, kizárólagos joggal a VOLÁNBUSZ Közlekedési 
zártkörűen működő Részvénytársaság.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelete
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és 
a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2a)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált 
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet  
64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló  
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosítása

1. §  Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában
1. alternatív rendszer: a  megújuló energiaforrásokon alapuló decentralizált energiaellátási rendszer, a  kapcsolt 
energiatermelés, a táv- vagy tömbfűtés és -hűtés vagy a hőszivattyús rendszer;
2. effektív névleges teljesítmény: a gyártó által előírt és garantált maximális leadott hőteljesítmény (kW-ban kifejezve), 
amely a folyamatos működés során átadható, ugyanakkor megfelel a gyártó által megjelölt hasznos teljesítménynek;
3. elektromos töltőpont: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 45/B. § 6. pontja szerinti fogalom;
4. energiamegtakarítási célú felújítás: a  meglévő épület energiahatékonyságát befolyásoló épületelem utólagos 
beépítése, cseréje, kiegészítése vagy az épületelem alapvető jellemzőjének megváltoztatása, vagy a meglévő épület 
eredeti állapotának fenntartását célzó azon állagmegóvási, javítási, karbantartási munka, amely gazdaságossági 
szempontból megvalósítható, ideértve a szakaszos felújítást is;
5. épületautomatizálási és -szabályozási rendszer: olyan rendszer, amely magában foglalja mindazon termékeket, 
szoftvereket és mérnöki szolgáltatásokat, amelyek automatikus vezérlés révén és a  kézi működtetés 
megkönnyítésével elősegíthetik az  épülettechnikai rendszerek energiahatékony, gazdaságos és biztonságos 
üzemeltetését;
6. épületelem: a határoló szerkezetek vagy az épülettechnikai rendszerek valamely eleme;
7. épülettechnikai rendszer: az  épület vagy önálló rendeltetési egysége helyiségfűtésére, helyiséghűtésére, 
szellőztetésére, használati melegvíz-ellátására, beépített világítására, épületautomatizálására és szabályozására, 
helyszíni villamosenergia-termelésre szolgáló műszaki berendezések, vagy ezek kombinációi, ideértve a megújuló 
energiaforrásokat használó rendszereket is;
8. fűtési rendszer: a beltéri légkezelés egy adott formájához szükséges komponensek olyan kombinációja, melynek 
révén növelhető a hőmérséklet;
9. hasznos alapterület: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti alapterület;
10. határoló szerkezet: az  épület fűtött, szellőztetett, hűtött belső helyiségeit a  külső környezettől vagy az  épület 
fűtetlen, szellőzés nélküli helyiségétől elválasztó épületszerkezet;
11. hőfejlesztő berendezés: a  fűtési rendszer azon része, amely hasznos hőt állít elő fűtőanyagok kazánban 
történő elégetésével, vagy az  elektromos ellenállásos fűtőrendszer fűtőelemeiben fellépő hőhatás (Joule-hatás) 
alkalmazásával, valamint a  környezeti levegőből, szellőzőberendezésből távozó használt levegőből, vízből vagy 
talajbeli hőforrásból való, hőszivattyúval történő hőelvonás révén;
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12. hőszivattyú: olyan gép, készülék vagy berendezés, amely a  természetes közegekből – különösen a  levegőből, 
a  vízből vagy a  talajból – hőt vezet át az  épületbe vagy az  ipari alkalmazásba azáltal, hogy megfordítja a  hő 
természetes áramlásának irányát, és így az  az alacsonyabb hőmérséklettől a  magasabb hőmérséklet felé áramlik, 
továbbá amely képes a hőt az épületből kivonni és a környezetnek átadni;
13. jelentős felújítás: a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érintő felújítás;
14. kapcsolt energiatermelés: hő- és villamos vagy mozgási energia egyetlen folyamat során, egyidejűleg történő 
előállítása;
15. kazán: kazántest-tüzelőegység kombináció, amely az égés során felszabaduló hőt a fűtőközegnek adja át;
16. közel nulla energiaigényű épület: a 6. melléklet követelményeinek megfelelő épület;
17. lakóépület: jellemzően lakást és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket magába foglaló épület;
18. légkondicionáló rendszer: a beltéri légkezelés egy adott formájához szükséges komponensek olyan kombinációja, 
amely által szabályozható vagy csökkenthető a hőmérséklet;
19. meglévő épület: a  felújítási munkák megkezdését megelőzően hatósági döntés vagy tudomásulvétel alapján 
használatba vett, vagy legalább 10 éve használatban lévő épület;
20. nem lakáscélú épület: a hivatali vagy irodaépület, az ellenérték fejében várakozó- vagy parkolóhely értékesítésére 
szolgáló építmény, a  fedett piacot kivéve a  kereskedelmi épület, így különösen a  bevásárlóközpont, önálló üzlet, 
lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás, a tábort kivéve a szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület, 
az oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, sportra és közművelődésre használt épület;
21. összesített energetikai jellemző: az  épület energiafelhasználásának hatékonyságát jellemző számszerű mutató, 
amelynek kiszámítása során figyelembe veszik az épület telepítését, a homlokzatok benapozottságát, a szomszédos 
épületek hatását, valamint más klimatikus tényezőket, az  épület hőszigetelő képességét, épületszerkezeti és más 
műszaki tulajdonságait, az  épülettechnikai berendezések és rendszerek jellemzőit, a  felhasznált energia fajtáját, 
az előírt beltéri légállapot követelményeiből származó energiaigényt, továbbá a sajátenergia-előállítást;
22. primerenergia: az  a  megújuló és nem megújuló energiaforrásból származó energia, amely nem esett át 
átalakításon vagy feldolgozási eljáráson;
23. szellőző rendszer: a  2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  szellőztetőberendezések 
környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2014. július 7-i 
1253/2014/EU bizottsági rendelet szerinti berendezés;
24. távfűtés vagy távhűtés: a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőszolgáltatás, vagy gőz, meleg víz vagy 
hűtött folyadék formájában, egy központi termelési egységből, vezetéken keresztül történő hőenergia-szolgáltatás 
légterek vagy ipari folyamatok fűtése vagy hűtése céljából.”

2. §  Az R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Meglévő épületek jelentős felújítása esetén az  építészeti-műszaki tervdokumentációban vizsgálni kell a  nagy 
hatékonyságú alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét a  (2)  bekezdés szerint, és ennek eredményét 
ismertetni kell a  műszaki leírásban. A  vizsgálatnak a  tűzbiztonsági követelményeknek való megfelelésre, 
az  egészséges beltéri légállapotra vonatkozó, valamint a  földrengésállósági követelmények teljesülésére is ki kell 
terjednie.”

3. § (1) Az R. 6. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Új épület létesítése során)
„d) az épületnek meg kell felelnie a 8. mellékletben meghatározott követelményeknek.”

 (2) Az R. 6. § (6) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
[Meglévő épület jelentős felújítása vagy olyan bővítése esetén, ahol a  bővítés mértéke meghaladja a  bővítendő épület 
hasznos alapterületének 100%-át, az épületnek – a (4) és (5) bekezdésben foglaltakon túl – meg kell felelnie]
„b) a 8. mellékletben meghatározott követelményeknek.”

 (3) Az R. 6. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Meglévő épületek esetén a  több mint húsz parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú épületeknek meg kell 
felelnie a 8. mellékletben meghatározott követelményeknek.”
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4. §  Az R. a következő 6/C. §-sal egészül ki:
„6/C.  § E  rendeletnek az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 
és a  motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról szóló  
61/2020. (XII. 30.) ITM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 8.  melléklet 1. és 2.  pontját a  MódR. 
hatálybalépéskor folyamatban levő új épület létesítése során, valamint meglévő épület jelentős felújítása vagy 
olyan bővítése esetén, ahol a  bővítés mértéke meghaladja a  bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át,  
a  2020. december 31-ét követően megnyitott az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet 
szerinti építési naplóval rendelkező építkezéseknél kell alkalmazni.”

5. §  Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  2.  §, az  5.  § (3)  bekezdése, a  6.  § (2)  bekezdés d)  pontja, a  6.  § (6)  bekezdés b)  pontja, a  6.  § 
(6a)  bekezdése, a  6/A. §, az  1.  melléklet V.  pont 8. és 9.  alpontja, a  3.  melléklet V.  pontja, a  6.  melléklet IV.  pont  
3. és 4.  alpontja, a  7.  melléklet és a  8.  melléklet az  épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv 
és az  energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/844  
európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5. pontjának, valamint Mellékletének való megfelelést szolgálja.”

6. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R. a 4. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

7. §  Az R.
a) 6. § (4) bekezdésében a „gépészeti” szövegrész helyébe az „épülettechnikai” szöveg,
b) 1.  melléklet V. rész címében, 1.  melléklet V. rész 1. táblázata címében, a  2.  melléklet I. rész 3.  pont 

3.1.  alpontjában, a  2.  melléklet XII. részében, a  4.  melléklet II. rész 6.  pontjában, a  4.  melléklet III. rész 
5. pontjában, az 5. melléklet III. rész 5. pont 5.1. és 5.2. alpontjában, valamint a 6. melléklet III. rész 2. pont  
2.1. és 2.2. alpontjában az „épületgépészeti” szövegrész helyébe az „épülettechnikai” szöveg,

c) 1. melléklet V. rész 2. pont 2.2. alpontjában a „rendszer esetén,” szövegrész helyébe a „rendszerrel” szöveg,
d) 4.  melléklet II. rész 7.  pontjában, a  4.  melléklet III. rész 3.  pontjában, a  4.  melléklet IV. részébe foglalt 

táblázatban az „épületgépészeti” szövegrészek helyébe az „épülettechnikai” szöveg,
e) 5.  mellékletében foglalt 1. táblázat 21. sorában a „Talajon fekvő padló (új épületeknél)” szövegrész helyébe 

a „Új épületeknél a talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett azonos 
ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető)” szöveg

lép.

2. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosítása

8. §  A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 
8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Büat. 9. § (2) bekezdésének alkalmazásában a forgalmazó
a) a motorhajtóanyag típusára,
b) a motorhajtóanyag mennyiségére,
c) az üvegházhatásúgáz-intenzitására,
d) a termelésoldali kibocsátás csökkentésekre,
e) a származási helyre és
f ) a beszerzési helyre
vonatkozó adatokat az 5. mellékletben meghatározott fogalommeghatározások és számítási módszer használatával 
évente, az  Európai Bizottság számára az  Európai Környezetvédelmi Ügynökség által rendelkezésre bocsátott 
ReportNet eszközök vagy a  6.  mellékletben meghatározott minta alapulvételével, az  ott nem szerepeltethető 
információk egyedi úton történő megküldésével jelenti az állami adó- és vámhatóságnak.”
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9. §  Az NFM rendelet 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  8.  § az  energiaunió és az  éghajlat-politika irányításáról, valamint a  663/2009/EK és a  715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a  94/22/EK, a  98/70/EK, a  2009/31/EK a  2009/73/EK, a  2010/31/EU, a  2012/27/EU  
és a  2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a  2009/119/EK és az  (EU) 2015/652 tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá az  525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”

10. §  Hatályát veszti az NFM rendelet 8. § (6) bekezdésében a „vagy a 6. melléklet szerinti sablon” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. melléklet 4. pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

12. §  Az 1. alcím az  épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az  energiahatékonyságról szóló 
2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/844 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
való megfelelést szolgálja.

13. §  A 2. alcím az  energiaunió és az  éghajlat-politika irányításáról, valamint a  663/2009/EK és a  715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a  94/22/EK, a  98/70/EK, a  2009/31/EK a  2009/73/EK, a  2010/31/EU, a  2012/27/EU  
és a  2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a  2009/119/EK és az  (EU) 2015/652 tanácsi irányelv 
módosításáról, továbbá az  525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet V. rész 2. pontja a következő 2.4. alponttal egészül ki:
„2.4. Az  épület 2.1. vagy 2.2.  alpontban meghatározott, a  tartózkodási zónába minimálisan bejuttatandó friss 
levegő mennyiséget és az  elvezetésre kerülő szennyezett levegőt, így a  légcserét, csak szabályozott működésű 
hővisszanyerős szellőztetőrendszer vagy központi elszívásos szellőzés kiépítésével lehet biztosítani, mely a  belső 
páratartalom és CO2-szint alapján automatikusan és folyamatosan, igény szerint üzemel. A  rendszer részeként 
és kialakításánál figyelembe vehetők a  friss levegő bevezetésére alkalmas passzív, automatikus működésű 
páraszabályozású légbevezető elemek. Az épület külső nyílászáróinak teljes vagy részleges nyitásával történő friss 
levegő bejutást a 2.1. és 2.2. alpontban meghatározott érték számításnál nem szabad figyelembe venni.”

 2.  Az R. 1. melléklet V. rész 4. pont 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. Helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozás
Új fűtési és hűtési rendszer létesítésekor az  új épületeket olyan önszabályozó készülékekkel kell felszerelni, 
amelyekkel minden egyes 12 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben önállóan szabályozható a  hőmérséklet. 
Meglévő épületek esetében az  ilyen önszabályozó készülékeket a  hőtermelők cseréjekor kell beszerelni, ha azok 
a hőszállító és hőleadó rendszer átalakítása nélkül beépíthetők. Ha az épületben több eltérő tulajdonú épületrész 
található, javasolt az épületrészenkénti hőmennyiségmérés vagy költségmegosztó készülékek alkalmazása.”

 3.  Az R. 1. melléklet V. része a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. Épülettechnikai rendszerek értékelése
Épülettechnikai rendszernek, mint az  energiafogyasztást befolyásoló termékek összességének a  telepítésekor, 
cseréjekor vagy korszerűsítésekor a megváltoztatott résznek, az épület jelentős felújításával együtt járó telepítése, 
cseréje vagy korszerűsítése esetén a  rendszer egészének általános energiahatékonyságát az  energiafogyasztást 
befolyásoló termék energiacímkézéséről és termékismertetővel való ellátásáról szóló 210/2018. (XI. 20.)  
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Korm. rendeletnek, valamint az  energiacímkézés keretének meghatározásáról és a  2010/30/EU irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet és más, a vonatkozó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendelkezéseinek megfelelően értékelni kell. Az  értékelés eredményét 
a  beszállító vagy a  kereskedő a  termékre vonatkozó adatlappal és a  termékre helyezett címkével, távértékesítés 
esetén az  épülettechnikai rendszerre vonatkozó adatlap és a  címke elektronikus változatának rendelkezésre 
bocsátásával dokumentálja és továbbítja az  épület tulajdonosának, hogy azok az  e  fejezetben előírtaknak való 
megfelelés ellenőrzése során, valamint az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) 
Korm. rendeletben meghatározott energiahatékonysági tanúsítványok kiállítása céljából rendelkezésre álljanak és 
felhasználhatók legyenek.”

 4.  Az R. 1. melléklet V. része a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. Épületfelügyelet
9.1. Ha a műszaki feltételek lehetővé teszik, a nem lakáscélú épületekben a 290 kW-nál nagyobb effektív névleges 
teljesítményű fűtési rendszereket, kombináltan helyiségfűtési és szellőző rendszereket, légkondicionáló, valamint 
kombináltan légkondicionáló és szellőző rendszereket 2025. január 1-jéig fel kell szerelni épületautomatizálási és  
-szabályozási rendszerrel, amely alkalmas
9.1.1. az energiafelhasználás folyamatos ellenőrzésére, regisztrálására, korrekciójára, és elemzésére;
9.1.2. az  épület energiahatékonyságának értékelésére, az  épülettechnikai rendszerek hatékonyságcsökkenésének 
jelzésére, a kezelőszemélyzet tájékoztatására, az energiahatékonyság javításának lehetőségeire;
9.1.3. összekapcsolt épülettechnikai rendszerek esetében a kommunikációra, és épülettechnikai rendszerekkel való 
átjárhatóságra, a különböző típusú jogvédett technológiáktól, berendezésektől és gyártóktól függetlenül.
9.2. Abban a  lakóépületben, amelyben a  9.1.  alpont szerinti teljesítményű fűtési rendszer, kombináltan 
helyiségfűtési és szellőző rendszer, légkondicionáló rendszer, valamint kombináltan légkondicionáló és szellőző 
rendszer működik, a  rendszer soron következő jelentős felújítása alkalmával olyan épületautomatizálási és 
-szabályozási rendszert kell létesíteni, amely
9.2.1. biztosítja a folyamatos épületfelügyeletet, méri az épület rendszerhatékonyságát, jelzi a kezelő személyzetnek 
a rendszer jelentős hatékonyság csökkenését és a karbantartásigényt, valamint
9.2.2. ellenőrzi és optimalizálja az energiatermelést, -tárolást, -elosztást és -felhasználást.”

2. melléklet a 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelethez

 1.  Az R. 6. melléklet IV. rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Abban az esetben, ha a 4. melléklet szerinti kötelező alternatív rendszerek vizsgálata szerint a műszaki, gazdasági 
feltételek arra adottak, az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva 
legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból kell biztosítani, amely az  épületben keletkezik, 
az  ingatlanról származik, a  közelben előállított vagy az  országos hálózatból vett elektromos áram összetevője.  
A III. rész 2. pontjában meghatározott egyéb rendeltetésű épületeknél minimálisan alkalmazandó megújuló energia 
részarány legfeljebb 25 kWh/m2-év lehet. A minimálisan alkalmazandó megújuló energiaigény mértéke a következő 
képlettel határozható meg:

Esus min = 0,25 · EP méretezett
ahol
Esus min: a minimálisan alkalmazandó megújuló energiaigény mértéke,
EP méretezett: a 2. melléklet XII. része szerint meghatározott, az épület számított összesített energetikai jellemzője.”

 2.  Az R. 6. melléklet IV. rész 4. pontja a következő 4.3. alponttal egészül ki:
„4.3. Az  épület hűtésére felhasznált megújuló hőmennyiség a  hűtés üzemideje alatt, de legfeljebb április 15-e és 
október 15-e között vehető figyelembe. Hőszivattyú esetén hűtési üzemmódban a  helyiségből elvont, a  külső 
légtérbe leadott hő nem vehető figyelembe megújuló energiaforrásként.”
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 3.  Az R. 6. melléklet IV. része a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. Abban az  esetben, ha a  4.  melléklet szerinti kötelező alternatív rendszerek vizsgálata szerint a  műszaki, 
gazdasági feltételek az 1. pont szerinti minimális megújuló energia részarány teljesítésére nem adottak, a minimális 
megújuló energiára vonatkozó követelmény megnövelt energiahatékonysággal is teljesíthető. A minimálisan elvárt 
megnövelt energiahatékonyság-szintet a IV. 2. táblázat szerint kell biztosítani.

IV.2. táblázat: A megnövelt költség-hatékonyság követelményértékei
A B

1.  Rendeltetés

EP méretezett összesített energetikai 

jellemző követelményértéke  

(kWh/m2/a)

2. Lakó- és szállás jellegű épületek (nem tartalmazza a világítási energiaigényt)  76

3.
Iroda és legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű helységet magukba foglaló 
kereskedelmi épületek (világítási energiaigényt is beleértve)1)

 68

4.
Oktatási épületek és előadótermet, kiállítótermet jellemzően magukba 
foglaló épületek (világítási energiaigényt is beleértve)

 65

1) Az  épület 1.  melléklet V. részében meghatározottak szerint hűtött helyiségéinek a  hűtéssel ellátott hasznos 
alapterület hányadában további 10 kWh/m2/a-val való megnövelése megengedett.

A III. rész 2. pontja szerinti egyéb rendeltetésű épületek esetében a megnövelt költség-hatékonyság követelmény 
akkor tekinthető teljesítettnek, ha a következő feltétel teljesül:

EP méretezett < 0,76 · EP referencia

ahol
EP referencia: A  III. rész 2.  pont 2.1–2.3 alpontja szerint meghatározott referencia épület összesített energetikai 
követelményértéke.”

3. melléklet a 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelethez

Az R. 7. melléklet 1. pont 1.9. alpontjában foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki:

(A B C)

18.
Kapcsolt energiatermelés nukleáris erőművi 
blokkban (e15)

0
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4. melléklet a 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelethez
„8. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez

Az elektromobilitás elősegítése

 1.  Az  új építésű vagy jelentős felújítás alá vont és tíznél több parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú épületek 
esetében az  1.1. és 1.2.  alpontban foglaltak szerint legalább egy elektromos töltőpontot, továbbá minden ötödik 
parkolóhelyen olyan elektromos csatlakozást biztosító létesítményt (az elektromos kábelek továbbvezetésére 
szolgáló szerkezetet) kell telepíteni, amely lehetővé teszi elektromos járművek részére alkalmas töltőpontok későbbi 
időpontban való telepítését, ha
1.1.  a parkoló az épületen belül helyezkedik el, és – a  jelentős felújítás alá vont épületek esetében – a  felújítási 

munkálatok a parkolóra vagy az épület elektromos infrastruktúrájára is kiterjednek; vagy
1.2.  a parkoló közvetlenül az épület mellett helyezkedik el, és – a jelentős felújítás alá vont épületek esetében – 

a felújítási munkálatok a parkolóra vagy a parkoló elektromos infrastruktúrájára is kiterjednek.
 2.  Az új építésű és a  jelentős felújítás alá vont, tíznél több parkolóhellyel rendelkező lakóépületek esetében a 3.1. és 

3.2. alpontban foglaltak szerint minden parkolóhelyen olyan elektromos fogadócsatlakozást biztosító létesítményt 
(az elektromos kábelek továbbvezetésére szolgáló szerkezetet) kell telepíteni, amely lehetővé teszi elektromos 
járművek részére alkalmas töltőpontok későbbi időpontban való telepítését, ha
2.1.  a parkoló az épületen belül helyezkedik el, és – a  jelentős felújítás alá vont épületek esetében – a  felújítási 

munkálatok a parkolóra vagy az épület elektromos infrastruktúrájára is kiterjednek; vagy
2.2.  a parkoló közvetlenül az épület mellett helyezkedik el, és – a jelentős felújítás alá vont épületek esetében – 

a felújítási munkálatok a parkolóra vagy a parkoló elektromos infrastruktúrájára is kiterjednek.
 3.  Meglévő épületek esetén a  több mint húsz parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú épületek esetében  

2025. január 1-jétől legalább egy elektromos töltőpontot kell telepíteni, ha a parkoló az épületen belül helyezkedik el, 
vagy a parkoló közvetlenül az épület mellett helyezkedik el.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2052/2020. (XII. 30.) Korm. határozata
a versenyképes vasúti infrastruktúra program elindításáról

A Kormány
 1. egyetért a versenyképes vasúti infrastruktúra program Budapest-Nyugati – Cegléd – Szolnok vasútvonal Vecsés–Üllő 

és Üllő–Monor nyíltvonali szakaszain a pályafelújítások megkezdésével, melynek érdekében
a) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  budapesti és a  fővárosi 

agglomerációhoz tartozó településeket érintő szakaszok esetében a  Miniszterelnökséget vezető 
miniszter egyetértésével a  Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. bevonásával – a  MÁV Magyar 
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MÁV Zrt.) útján gondoskodjon annak  
2020–2021. évekre tervezett projektjének a megvalósításáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2022. július 31.

b) egyetért az a) alpontban foglalt feladat végrehajtásához szükséges 20 010 000 000 forint forrás biztosításával 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs 
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati 
programok alcím, 10. Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport javára;

c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  versenyképes vasútinfrastruktúra-
program 2020–2021. évi feladatainak megvalósítása érdekében kössön támogatási szerződést a MÁV Zrt.-vel 
a b) alpontban meghatározott támogatási összeg erejéig;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére 
a versenyképes vasúti infrastruktúra program tapasztalatainak értékeléséről és a program folytatásáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2053/2020. (XII. 30.) Korm. határozata
a vasúti infrastruktúra beruházások végleges hatósági engedélyeinek kiadásához kapcsolódó 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  uniós támogatásból megvalósult vasúti beruházások kiegészítő munkálatainak elvégzése, 

az  alrendszerek, rendszerelemek és kapcsolódási pontok rendszerintegrációjának átjárhatósági ellenőrzése és 
a vonatkozó európai uniós előírásoknak történő teljes körű adminisztrációs megfelelésének biztosítása érdekében 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatói jogviszonyt létesítsen
a) az országos pályahálózat működtető hálózatán megvalósult vasúti beruházások tekintetében a  kiegészítő 

munkálatok végrehajtására a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal  
1 122 000 000 forint értékben,
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b) az alrendszerek, rendszerelemek és kapcsolódási pontok rendszerintegrációjának átjárhatósági ellenőrzése 
és a vonatkozó európai uniós előírásoknak történő teljes körű adminisztrációs megfelelésének biztosítására 
a  Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 1 625 000 000 forint értékben, 
melynek megvalósítása a pályahálózat működtetők megbízásai alapján történik;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a források rendelkezésre állását követően azonnal

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban foglalt feladatok 
végrehajtásához szükséges 2 747 000 000 forint forrás biztosításáról a 2020. évben saját fejezete terhére.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2054/2020. (XII. 30.) Korm. határozata
állami beruházás megvalósításához szükséges közlekedési kérdésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Atlétikai Stadion, valamint a gyalogos- és kerékpároshíd, illetve egyéb kapcsolódó 

létesítmény, infrastruktúra, valamint környezetrendezés ütemezett megvalósítása érdekében a  H7 HÉV-vonalon 
jelenleg fennálló vágányzár és a  HÉV-közlekedést kiváltó ideiglenes autóbuszos forgalmi rend meghosszabbításra 
kerüljön 2021. augusztus 31. napjáig;

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott feladat 
végrehajtásáról, a  közszolgáltatás pótlásáról a  MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: MÁV-HÉV Zrt.), valamint a  HÉV-közlekedést kiváltó autóbuszos pótlásra kijelölt közlekedési 
szolgáltató útján gondoskodjon;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont 
szerinti feladat végrehajtásához szükséges 1 018 755 000 forint forrás biztosításáról a  MÁV-HÉV Zrt. részére azzal, 
hogy a  MÁV-HÉV Zrt. részére történő forrásbiztosításra és elszámolásra a  fennálló közszolgáltatási szerződés 
keretében kerüljön sor;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  3.  pont szerinti forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Közszolgáltatások ellentételezése alcím, 1. Közlekedési 
közszolgáltatások költségtérítése jogcímcsoport, 6. Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



11698 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 297. szám 

A Kormány 2055/2020. (XII. 30.) Korm. határozata
a fővárosi agglomerációs közösségi közlekedés egyes kérdéseiről

A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
a  Budapest Főváros Önkormányzatával kötött, a  fővárosi és elővárosi autóbusszal végzett szolgáltatásokról és 
a  fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról szóló Megállapodás módosítása iránt azzal, hogy Budapest Főváros 
Önkormányzata a közigazgatási határon belül végzett személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett 
indokolt költségeihez 50%-os mértékben a Költségtérítési Hozzájárulás előlegeként
a) a fővárosi és elővárosi autóbusszal végzett szolgáltatások tekintetében 2022. december 31-éig évente 

3 080 000 000 forinttal,
b) a  fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatások tekintetében 2022. december 31-éig évente 

5 290 000 000 forinttal
járul hozzá, a tárgyévet követő elszámolási kötelezettséggel.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2056/2020. (XII. 30.) Korm. határozata
a „V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért a „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal 2012-ben készült részletes megvalósíthatósági tanulmányának 

– a  megvalósításra javasolt szakasz teherforgalmát jelentősen befolyásoló, kapcsolódó infrastruktúra-projektek 
hatásait is figyelembe vevő – felülvizsgálatával, az  élővilág előzetes felmérésének az  elkészítésével, valamint 
az országos vasúti áruforgalmi felmérés és fejlesztési koncepció kidolgozásával;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pont szerinti 
feladat megvalósítása érdekében gondoskodjanak 2 451 225 000 forint biztosításáról az alábbi költségvetési évek 
szerinti bontásban:
a) 2021. évben 1 470 735 000 forint a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 

XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési 
fejlesztések jogcímcsoport, 2. Vasúti fejlesztések jogcím javára;

b) 2022. évben a  központi költségvetés vasúti fejlesztéseket szolgáló innovációs és technológiai fejezeti 
kezelésű előirányzat javára 980 490 000 forint;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2021. évi forrás tekintetében a felmerülés ütemében 

a 2022. évi forrás tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
 3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy

az 1.  pont szerinti feladat végrehajtására a  2.  pont szerint biztosított forrás terhére kössön támogatási szerződést 
a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2057/2020. (XII. 30.) Korm. határozata
a nemzeti rendezvények megszervezéséről szóló 1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A nemzeti rendezvények megszervezéséről szóló 1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat 11. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„11. A  2.  pont szerinti nemzeti rendezvényeket a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a  továbbiakban: MTÜ Zrt.) vagy a  Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság szervezi meg, és ellátja a  nemzeti rendezvény műszaki, művészeti, 
produkciós, logisztikai feladatainak előkészítését és lebonyolítását, illetve a  nemzeti rendezvény biztosításának 
koordinációját, továbbá a 4. pont c) alpontjában meghatározott feladatok lebonyolítását.”

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2058/2020. (XII. 30.) Korm. határozata
a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testülete kormányzati delegáltjának kinevezéséről

 1.  A Kormány a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint, a  köztestületi vagyonkezelés és gazdálkodás törvényességének, a  vagyonkezelés és a  gazdálkodás során 
a  törvény céljai érvényesülésének ellenőrzése céljából a  Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testületébe  
Bús Balázst 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időtartamra tagnak nevezi ki.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2059/2020. (XII. 30.) Korm. határozata
a Normafa Park program megvalósításához és egyes programelemek befejezéséhez szükséges feltételek 
megteremtéséről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges 
intézkedésekről

A Kormány a Normafa Park program további sikeres folytatása érdekében újabb lépések megtételét látja szükségesnek, ezért
 1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az egykori zugligeti villamos 

végállomás műemlék épületének és környezetének funkcióbővítő rehabilitációjához a  2021. évben szükséges 
1 730 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 
2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő:  a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Normafa Síház épületének 
funkcióbővítő felújításához és átalakításához, pavilonnal történő bővítéséhez és a környező területek rendezéséhez 
a  2021. évben szükséges 450 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő:  a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Normafa központi parkoló és 

buszforduló megszüntetéséhez, a terület rehabilitációjához, átalakításához, valamint pavilonok vendéglátó-funkció 
céljára történő telepítéséhez a  2021. évben szükséges 250 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról 
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen működő Részvénytársaság útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket, és készítsen előterjesztést 
a Kormány részére
a) az  egykori zugligeti 58-as villamos végállomás műemlék épületének és környezetének funkcióbővítő 

rehabilitációjához – a  műemlék épületen áthaladó telekhatár megszüntetése érdekében – szükséges, 
Budapest XII. kerület külterület, 010527/2 helyrajzi számon nyilvántartott, állami tulajdonban lévő ingatlan,

b) az  új Eötvös út nyomvonalának kialakításához és a  Fogaskerekű vasút fejlesztéséhez a  Budapest Főváros 
XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Kerületi Építési Szabályzata szerint 
szükséges földrészleteknek a  CARTORANJE Földmérési, Közműfelmérési és Általános Mérnöki Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Rákosi út 209., cégjegyzékszám: 01-09-168120) által 
2542-0344 munkaszámú változási vázrajz és területkimutatás alapján meghatározott, Budapest XII. kerület 
belterület, 9116/3 helyrajzi számon nyilvántartott, állami tulajdonban lévő ingatlanból összesen 1866 m2 

területnagyságú, valamint a Budapest XII. kerület belterület, 9240/16 helyrajzi számon nyilvántartott, állami 
tulajdonban lévő ingatlanból összesen 13 m2  területnagyságú ingatlanrésznek

Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adása érdekében.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  az a) alpont vonatkozásában a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyetértésének 

rendelkezésre állását követő 90 napon belül
 a b)  alpont vonatkozásában a  földhivatal által záradékolt változási vázrajzok, valamint 

a vagyonkezelő nyilatkozatának rendelkezésre állását követő 90 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2060/2020. (XII. 30.) Korm. határozata
a szécsényi tanuszoda építéséről

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem 
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  szécsényi tanuszoda építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési 

beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Szécsény belterület 2802/1 helyrajzi 
számú ingatlanon, azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Nemzeti Sportközpontok 
vagyonkezelésébe kerüljenek;
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 2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 974 017 357 forintban határozza meg;

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 480 698 063 forint 
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 117/2020. (XII. 30.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Apostoli Szentszék között, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott 
oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény 5. §-ában meghatározott ingatlanokat érintő jogügyletekkel 
kapcsolatos intézkedésekről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5.  § (2)  bekezdése szerinti hatáskörömben 
eljárva, a  miniszterelnök általános helyettese, a  külgazdasági és külügyminiszter, valamint az  igazságügyi miniszter együttes 
előterjesztése alapján
 1.  felhatalmazom a  miniszterelnök általános helyettesét vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya 

és az  Apostoli Szentszék között, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése 
céljából, a  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi 
XVI. törvény 5.  §-ában meghatározott ingatlanokat érintő jogügyletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges 
megállapítására;

 2.  felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 3.  felhívom a  miniszterelnök általános helyettesét, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi 
minisztert, hogy az Egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét az Egyezmény szövegének végleges 
megállapítását követően haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
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: Németh Balázs ügyvezető.

A miniszterelnök 118/2020. (XII. 30.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti székhely-megállapodás létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése 
alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti székhely-megállapodás 

(a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 

egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 

a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 

az  igazságügyi minisztert, hogy a  megállapodás létrehozását követően a  megállapodás szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 119/2020. (XII. 30.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az emberi erőforrások miniszterének javaslatára

dr. Kóti Tamás Ákost

– 2021. január 1-jei hatállyal –

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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