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Kormányrendeletek

A Kormány 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelete
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 és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,
a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját
számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. 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
1. §		
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 továbbiakban: R.) 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) 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 és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási,
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről,
továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletével megállapított 13. mellékletének rendelkezéseit az egyes
közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését
követően elkövetett jogsértések tekintetében indult ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 13. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében
végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A Magyarország területét érintő,
a) díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb
össztömegű tehergépjármű,
b) a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb
össztömegű tehergépjármű, továbbá
c) a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjármű
– az a) vagy b) pont szerinti jármű által a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély alapján végzett fuvarfeladatot
kivéve – az adott, Magyarország területén engedélyköteles vagy engedély birtokában végzett fuvarfeladatra,
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üresfutásra vonatkozó, a (3) bekezdés szerinti elektronikus fuvarregisztrációval (a továbbiakban: fuvarregisztráció)
vehet részt a közúti forgalomban.”

3. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelethez
Az R. 13. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A bírságolással

A súlyosság foka

érintett

(RSJ=rend kívül súlyos
[Sorszám

1.

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

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

jogsértés,

A bírság összege

NSJ= nagyon súlyos

forintban

cselekmény,
mulasztás

jogsértés,

elkövetéséért

SJ= súlyos jogsértés)

felelőssé tehető]

RSJ

500 000
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2021/3. számú végzése

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Budapest Főváros Kormányhivatala indítványozónak a Budapest Főváros
Önkormányzata ellen önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálata iránt indított eljárásban, az indítványozó
által előterjesztett ideiglenes alkalmazási tilalom tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta a következő
v é g z é s t:
A Kúria azonnali jogvédelmi intézkedésként a Budapest Főváros Kormányhivatala kérelmére – a Köf.5002/2021. számú
ügyben az ügydöntő határozata közzétételét követő napjáig – elrendeli a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló
közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésének ideiglenes alkalmazási tilalmát.
A Kúria e végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.
A Kúria elrendeli, hogy ezt a végzést a Fővárosi Önkormányzat az önkormányzati rendelet kihirdetésére irányadó
szabályok szerint tegye közzé.
E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: indítványozó) 2021. január 19-én kelt és a Kúriára
2021. január 20-án érkezett indítványában vizsgálni és visszamenőleges hatállyal megsemmisíteni kérte
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: Ör.) 5. § (4) bekezdését. A vizsgálni kért rendelkezés szerint: „Ingyenes sajtótermék közterületen
való osztásához, illetve az ahhoz használt eszközök közterületen való elhelyezéséhez akkor adható közterülethasználati hozzájárulás, ha az érintett sajtótermék kiadója a közterület-használati hozzájárulást tartalmazó hatósági
szerződésben vállalja, hogy a sajtótermék egyes lapszámaiban legalább négy teljes oldal terjedelemben Budapest
Főváros Önkormányzata és annak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §
(6) bekezdése szerinti intézményei számára olyan, tartalmában és formájában kizárólag általuk meghatározott
tájékoztatás közzétételét biztosítja ellenszolgáltatás nélkül, amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít.”
Az Ör. 5. § (4) bekezdését a 47/2020. (X. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be, e szabály 2020. október 8-tól
hatályos.
Az indítványozó szerint az Ör. 5. § (4) bekezdése törvénysértő, mert
–
az önkormányzatot se a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, se más
törvény nem hatalmazza fel ilyen tartalmú szabály megalkotására;
–
ellentétes a sajtó szerkesztési szabadságát deklaráló, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 4. § (1)–(2) bekezdésével, 7. § (1) bekezdésével, 21. § (1) bekezdésével
továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 32. §
(1) bekezdésével;
–
sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdésébe foglalt normavilágosság
követelményét.
Az indítványozó, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 145. §-a alapján
kérte, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa az ügydöntő határozat közzétételét követő napig az Ör. 5. §
(4) bekezdésének ideiglenes alkalmazási tilalmát rendelje el. Előadta, hogy az Ör. 5. § (4) bekezdésének alkalmazása
közvetlenül és hátrányosan, alkotmányos jogaikat sértve érinti a Budapest Főváros Önkormányzatának
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tulajdonában álló közterületeken ingyenesen sajtóterméket terjeszteni kívánó jogalanyokat, akik ezáltal
helyrehozhatatlan károkat kénytelenek elszenvedni. Előadta továbbá, hogy a COVID-19 járvány elleni védekezés
érdekében a lakosság több forrásból, így a közterületen ingyenesen osztott sajtóterméken keresztül is értesül.
Az Ör. 5. § (4) bekezdése a minél szélesebb körben való tájékoztatás ellen hat, ezáltal veszélyeztetve az emberi életet
és egészséget is. Előadta továbbá, hogy mivel az érintettek nem tudják az ingyenes sajtóterméküket a közterületen
terjeszteni – azon túl, hogy sérül a véleménynyilvánítási szabadságuk – jelentős anyagi kárt is kénytelen elszenvedni
azért, mert kevesebb olvasóhoz jut el a sajtótermék. Az ideiglenes jogvédelem iránti kérelmében az indítványozó
egy konkrét példát is ismertetett, csatolta az azokat alátámasztó okirati bizonyítékokat.
A Kp. 145. § (1) bekezdése szerint a Kúria – az azonnali jogvédelemre vonatkozó szabályok megfelelő
alkalmazásával – kérelemre vagy hivatalból elrendelheti az önkormányzati rendelet alkalmazásának ideiglenes
tilalmát. A Kp. azonnali jogvédelemről rendelkező 50. § (4) bekezdése szerint az azonnali jogvédelemre irányuló
kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét
megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket
valószínűsíteni kell. A Kúria megállapította, hogy az indítvány a Kp. 50. § (4) bekezdésben foglalt feltételnek
megfelel.
A Kp. 51. § (3) bekezdés szerint a bíróság az arányosság elve alapján, a közérdek és valamennyi fél szempontjából azt
mérlegeli, hogy az azonnali jogvédelem elmaradása nem okoz-e súlyosabb hátrányt, mint amilyennel az azonnali
jogvédelem biztosítása járna.
A Kúria az indítványban felhozott érvek alapján úgy ítélte meg, hogy az Ör. 5. § (4) bekezdése vonatkozásában
az ideiglenes alkalmazási tilalom elrendelésének elmaradása, súlyosabb hátrányt okozna, mint az alkalmazási
tilalomra irányuló kérelem elutasítása.
A Kúria ezért a Kp. 145. § (1) bekezdése és (3) bekezdése alapján elrendelte az Ör. 5. § (4) bekezdésének ideiglenes
alkalmazási tilalmát az ügydöntő határozat közzétételét követő napig.
A Kp. 145. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése alkalmazásának
ideiglenes tilalmát elrendelő végzést az önkormányzati rendelet kihirdetésére irányadó szabályok szerint, valamint
a hivatalos lapban közzé kell tenni. A Kúria a végzés közzététele iránt soron kívül intézkedik.
A fentiekre tekintettel a Kúria elrendelte e végzése Magyar Közlönyben, valamint az önkormányzati rendelet
kihirdetésére irányadó szabályok szerinti közzétételét.
A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Kp. 112. § (2) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2021. január 26.
Dr. Balogh Zsolt s. k. a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás s. k. előadó bíró, Dr. Patyi András s. k. bíró, Dr. Varga
Eszter s. k. bíró, Dr. Varga Zs. András s. k. bíró
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A Kormány 1013/2021. (I. 27.) Korm. határozata
az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását, továbbá a törvényjavaslat előadójának
a Kormány a pénzügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

