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Törvények

2021. évi CXXX. törvény
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről*
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Kormány a SARS-CoV-2 koronavírus okozta tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására a veszélyhelyzet idején tett rendkívüli intézkedésekkel
összefüggő szabályozási környezetet biztosítsa, szem előtt tartva különösen a jogbiztonság érvényesülésének követelményét,
a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E törvény alkalmazásában veszélyhelyzet:
a)
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint
b)
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet.

2. Hatály
2. §		
Ez a törvény a veszélyhelyzet következtében az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és
jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges – így különösen
egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg.

II. FEJEZET
A VESZÉLYHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTMENETI SZABÁLYOK
3. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályok
3. §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) rendelkezéseit az ebben az alcímben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt elkövetett, a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről szóló 220/2021. (V. 1.)
Korm. rendelet 1. §-a szerinti bűncselekmény büntetendőségét a cselekmény elkövetésekor hatályos jogszabályok
alapján kell elbírálni.
(3) Nem büntethető a Btk. 280. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt, aki a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény
(e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: Vmt.) 205. § (1) és (2) bekezdése szerinti zárt tárgyaláson elhangzottakat
felfedi.

4. Egyes szabálysértésekkel összefüggő átmeneti szabályok
4. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt elkövetett, az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörben kiadott kormányrendelet szerinti szabálysértést a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 4. §-ától eltérően az elkövetésekor hatályban
lévő jogszabályok alapján kell elbírálni.
* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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5. Egyes közigazgatási szankciókkal kapcsolatos átmeneti szabályok
5. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt elkövetett, az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörben kiadott kormányrendelet szerinti közigazgatási szabályszegés miatt az elkövetéskor hatályos szabályok
szerinti közigazgatási szankció alkalmazandó.

6. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályok
6. §

(1) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor folyamatban lévő büntetőeljárásban az ezt
megelőzően, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel elfogadott jogszabály szerint
végzett eljárási cselekmény akkor is érvényes, ha ezt a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Be.), illetve ez a törvény másként szabályozza.
(2) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor folyamatban lévő határidőket
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése időpontjában hatályos jogszabály szerint kell
számolni.
(3) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel elfogadott jogszabály alapján felfüggesztett
eljárást a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően a Be. szerint kell folytatni.
(4) Ha az eljárás felfüggesztésére a Be. 395. § (1) vagy (3) bekezdésében meghatározott okból, a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése előtt került sor, a felfüggesztés határidejébe a 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet időtartama nem
számít bele.
(5) Ha a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése időpontjáig az ügyben a bíróság,
az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel
elfogadott jogszabály alapján eljárási cselekményt rendelt el vagy annak elvégzése érdekében intézkedett, azt
– a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel
elfogadott jogszabály szerint kell elvégezni.
(6) A bíróság a vádlott, a védő és az ügyész 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel
elfogadott jogszabály alapján tett együttes hozzájárulása esetén sem hozhatja meg az ügydöntő határozatot
tanácsülésen. A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése előtt meghozott ügydöntő
határozatot azonban a bíróság a Be. 452. § (1) bekezdése szerint foglalja írásba, amely teljeskörűen tartalmazza
a Be. 561. § (3) bekezdésében foglaltakat. A bíróság az ügydöntő határozatot ebben az esetben kézbesítés útján
közli.
(7) Ha a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése időpontjáig az ügyben a másodfokú
bíróság a fellebbezés elintézésére a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel elfogadott
jogszabály alapján nyilvános ülés helyett tanácsülést tűzött ki, akkor az tanácsülésen elintézhető, ha a tanácsülés
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő három hónapon belül megtartható.
A harmadfokú bíróság eljárására e rendelkezést megfelelően alkalmazni kell.
(8) Ha a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése időpontjáig az ügyben a Kúria tanácsa
a felülvizsgálati indítvány elintézésére a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel
elfogadott jogszabály alapján nyilvános ülés helyett tanácsülést tűzött ki, akkor a Kúria tanácsa a felülvizsgálati
indítványról tanácsülésen is dönthet, ha a tanácsülés a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követő három hónapon belül megtartható.

7. A büntető és szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységre, valamint
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
szóló 2013. évi CCXL. törvény alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályok
7. §

(1) Ha a büntetőeljárás közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésére a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnése előtt került sor, a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló
2006. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Bktv.) 15. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott időtartamba
nem számít bele az az időtartam, amely alatt a járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel
összefüggő egyéb okra figyelemmel a sértett vagy a gyanúsított közvetítői megbeszélésen való jelenlétének
biztosítása telekommunikációs eszköz használatával sem volt lehetséges.
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(2) Ha a büntetőeljárás vagy a szabálysértési eljárás közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésére a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése előtt került sor, a Vmt. 226. § (1) bekezdésével megállapított
határidő-számítás továbbra is alkalmazható, valamint a Vmt. rendelkezései szerint lefolytatott eljárási
cselekményeket és megtett nyilatkozatokat akkor is érvényesnek kell tekinteni, ha arra ilyen formában a Bktv. nem
ad lehetőséget.
(3) Ha a büntetés-végrehajtási bíró eljárásának – ideértve a másodfokú bírósági eljárást is – megindulására
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése előtt került sor, a Vmt. 236. § (5) bekezdésével
megállapított határidő-számítás továbbra is alkalmazható.
(4) A közérdekű munka végrehajtása veszélyhelyzetre tekintettel történő elhalasztásának vagy félbeszakításának
tartama, valamint a járványügyi intézkedés vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggésben elrendelt egyéb
intézkedés tartama, ha ez a veszélyhelyzet ideje alatt a végrehajtást akadályozta, a büntetések, az intézkedések,
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 280. §
(5) bekezdésében meghatározott határidőbe nem számít be.

8. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény alkalmazására vonatkozó
átmeneti szabályok
8. §

(1) A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nbjt.) rendelkezéseit az ebben
az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Vmt. 247. §-a alapján elrendelt vagy fenntartott ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet határidejére az Nbjt. 27. §
(2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(3) Ha a terhelt a Vmt. 247. §-a alapján elrendelt vagy fenntartott ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet hatálya alatt
áll, és az átadása végrehajtható, az átadás végrehajtása érdekében a terhelt őrizete rendelhető el.

9. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló
2012. évi CLXXX. törvény alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályok
9. §

(1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban:
EUtv.) rendelkezéseit az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Vmt. 258. §-a alapján elrendelt vagy fenntartott ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet határidejére az EUtv. 20. §
(7) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(3) Ha a terhelt a Vmt. 258. §-a alapján elrendelt vagy fenntartott ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll,
és az átadása végrehajtható, az átadás végrehajtása érdekében a terhelt őrizete rendelhető el.

10. A jogi személyekre vonatkozó átmeneti szabályok
10. §		
Ha a jogi személy ügyvezetése a veszélyhelyzet ideje alatt a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi
rendelkezések alkalmazásával a döntéshozó szervének ülését már összehívta vagy a döntéshozó szerv ülés tartása
nélküli döntéshozatalát már kezdeményezte, a döntéshozó szerv ülését vagy határozathozatalát a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését megelőző napon hatályos, a veszélyhelyzetben alkalmazandó
jogszabályi rendelkezések szerint kell lefolytatni. Az e rendelkezés szerint meghozott határozatot úgy kell tekinteni,
mintha azt a veszélyhelyzet ideje alatt hozták volna meg.

11. Biztonsági vezető alkalmazási feltételeivel kapcsolatos átmeneti szabályok
11. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő szabályok szerint kinevezett biztonsági vezető foglalkoztatásához
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig nem szükséges
a kormányrendeletben meghatározott sikeres vizsga megléte.

12. Lejárt okmányok érvényességének meghosszabbítása
12. §

(1) A magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos,
a)
2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy
b)
2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró
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hivatalos okmány, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is – a 13. § (1) bekezdése
szerinti okmány kivételével – 2022. június 30. napjáig érvényes.
(2) Az e törvény szerinti új érvényességi időt a nyilvántartásba nem kell bejegyezni és az okmányon nem kell feltüntetni.
(3) Az (1) bekezdés szerint meghosszabbított érvényességi idő nem akadálya az okmány (1) bekezdés szerinti
érvényességi időt megelőző cseréjének.
13. §

(1) A 2020. november 4. és 2022. február 28. között lejárt vagy lejáró, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján kiadott, tartózkodásra jogosító okmányok,
valamint a letelepedési engedély és bevándorlási engedély okmányok – a rövid időtartamú beutazásra jogosító
vízum, valamint a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum okmányok kivételével – 2022. június 30. napjáig
érvényesek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti okmányok meghosszabbítására irányuló eljárás során
a)
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdését, valamint
b)
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 47. § (6) bekezdését
nem kell alkalmazni.

13. Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásához szükséges törvényi
rendelkezések
14. §

(1) Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány kiállításáért
felelős szerv (jelen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kiállító szerv) – ha az adat az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) vagy egyéb módon nem áll a kiállító szerv rendelkezésére – jogosult
az érintett név- és születésiidő-adatát igényelni – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján –
a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő
érintett esetén az idegenrendészeti nyilvántartásokból.
(2) Ha az érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jele (a továbbiakban: TAJ szám) az EESZT-ben nem áll rendelkezésre,
az (1) bekezdés szerinti szerv jogosult a TAJ számot az azt képző szervtől – szükség esetén az összerendelési
nyilvántartás szolgáltatás útján – átvenni.
(3) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolvány kiállítása érdekében jogosult – ha az nem áll a kiállító szerv
rendelkezésére – a digitális Covid-igazolványon az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint
feltüntetendő adatokat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény szerinti elsődleges információforrásból – a technikai lehetőségek fennállása esetén automatikus
információátadással – átvenni.
(4) A kiállító szerv a digitális Covid-igazolványon az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint
feltüntetendő adatokat az elsődleges információforrás akadályoztatása esetén másodlagos információforrásból is
átveheti.
(5) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 60. §
(3) bekezdésétől eltérően e § alkalmazásában elsődleges információforrásnak kell tekinteni bármilyen olyan
közfeladatot ellátó vagy egészségügyi tevékenységet végző szervet vagy személyt,
a)
amelynél vagy akinél az adat az általa vezetett közhiteles nyilvántartásban szerepel,
b)
amelynél vagy akinél az adat a közfeladata ellátása vagy egészségügyi tevékenysége során keletkezett, vagy
c)
amely vagy aki tekintetében jogszabály az elsődleges információforrás megjelölésével így rendelkezik.
(6) Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának
részletes szabályait, valamint a kiállító szervet a Kormány rendeletben határozza meg.
(7) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/I. §-a szerinti, a Covid–19 megbetegedés elleni védőoltást
igazoló védettségi igazolványnak az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/I. § (1) bekezdés g) pontja
szerinti adata leolvasása útján az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti oltási
igazolvány adatai jelennek meg.
(8) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/L. § (1) bekezdése szerinti, a Covid–19 megbetegedés elleni
védőoltást igazoló applikáció az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az uniós
digitális Covid-igazolványon feltüntetendő adatokat jeleníti meg.
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15. §

(1) Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti kérelem esetén az e §-ban
foglalt eltérésekkel kell eljárni.
(2) Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmet benyújthatja
a)
az a személy, aki külföldön kapott oltása tekintetében a Covid–19 világjárvány ellen védettségi igazolványra
jogosult,
b)
az a személy, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által
kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter
a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett természetes személyazonosító adatait, személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványa számát, valamint a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató
által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen nyelvű
igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia kell az (EU) 2021/953 európai
parlamenti és tanácsi rendelet Melléklet (1) bekezdés c)–j) pontjában meghatározottakat.
(4) A kiállító szerv a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyag beadásának igazolása
esetén állítja ki a digitális Covid-igazolványt.
(5) Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti kérelem elektronikusan nem
intézhető.

16. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális
Covid-igazolvány kiállításáért felelős szervet, valamint a kiállítás részletszabályait rendeletben határozza meg.

14. Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások
helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvénytől való
eltérés
17. §		
Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény
a)
7. § (1) bekezdésétől eltérően, amennyiben az adós a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel
kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2021. október
31-én hatályos rendelkezéseinek megfelelően azt kérelmezte, akkor az adósnak a hitelező által üzletszerűen
nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós
a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2021. november 1-jétől
fizetési haladékot kap,
b)
7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig tart,
c)
7. § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. június 30. napjáig
meghosszabbodik,
d)
6. §-át és 8. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

15. A hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályai
18. §

(1) Az e § szerinti elszámolási szabályokat
a)
a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet
fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet által megállapított,
valamint
b)
a Vmt., az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások
helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, valamint
a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló
637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet és e törvény által fenntartott
fizetési moratórium hatálya alá tartozó, természetes személy hitelkártya szerződésére, valamint fizetési számlához
kapcsolódó hitelszerződésére (folyószámla-hitel) kell alkalmazni (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt:
szerződés).
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(2) Ha a fizetési moratórium megszűnt, vagy az adós a fizetési moratóriumból kilép (e § alkalmazásában
a továbbiakban: moratórium megszűnése), akkor a hitelező a moratórium megszűnését követően átszámítja
az adósnak a fizetési moratórium alatt felhalmozódott tartozása összegét.
(3) A tartozás összege fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződésből eredő tartozás esetén megegyezik a havi zárlati
napok közötti időszakokban folyamatosan fennálló fizetési moratóriummal érintett hitelkeretből felhasznált és
vissza nem fizetett tartozás összegével.
(4) A fizetési moratórium alatt a szerződés alapján felhalmozódott tartozást a Magyar Nemzeti Bank 2020. február
hónapra vonatkozó statisztikai közleményében szereplő, a háztartásoknak nyújtott forint személyi hitelek átlagos
évesített kamatlába alkalmazásával kell a hitelezőnek átszámítania (e § alkalmazásában a továbbiakban: átszámított
tartozás), azzal, hogy ha a szerződés szerinti kamat alacsonyabb az átszámítás során alkalmazandó kamat
mértékénél, a (2) bekezdést nem kell alkalmazni.
(5) A tartozás átszámítását a hitelezőnek a moratórium megszűnését követő 60 napon belül kell elvégeznie, és
e határidőben az átszámított tartozás összegéről az adóst tájékoztatnia.
(6) Az átszámított tartozást az adós az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül
önkéntesen teljesítheti.
(7) Az adós (6) bekezdés szerinti önkéntes teljesítése hiányában az átszámított tartozást az adósnak 12 havi egyenlő
részletekben kell megfizetnie (e § alkalmazásában a továbbiakban: részletfizetés).
(8) A (6) és (7) bekezdés szerinti részletszabályokról a hitelező az adós részére tájékoztatást nyújt.
(9) A részletfizetés idejének meghatározása során a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok
szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet [a továbbiakban: 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet] által
megállapított, a havi törlesztőrészlet mértékére vonatkozó előírást figyelembe kell venni. Ha az átszámított tartozás
a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra figyelemmel 12 hónapon belül nem fizethető vissza, a visszafizetés
határideje a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet szabályainak megfelelően meghosszabbodik.
(10) A tartozás e § szerinti megfizetésével összefüggésben a hitelező egyéb díjra nem jogosult.

16. Felsőoktatással összefüggő átmeneti szabályok
19. §		
Az a hallgató, aki 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél
kiadásának előfeltételéül a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51. § (1) bekezdésében, valamint
a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

17. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alkalmazására vonatkozó átmeneti
szabályok
20. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6/A. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően
a közalkalmazotti szakszervezeti reprezentativitást a 2022. évben a tárgyévben sorsolással meghatározott hónap
létszámadatai alapján kell 2022. december 31. napjáig megállapítani és jelentésben közzétenni.

18. A támogatott tevékenység határidejének meghosszabbítása
21. §

(1) A 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési
támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott
támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak
szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. június 30. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti támogatási
szerződés, illetve támogatói okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál hamarabb érne
véget és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.
(2) A 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött és a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési
támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott
támogatott tevékenység időtartama a támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott döntésében foglaltak
szerinti időtartammal, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig meghosszabbítható, amennyiben az eredeti
támogatási szerződés, illetve támogatói okirat szerinti támogatott tevékenység időtartama ennél az időpontnál
hamarabb érne véget és a határidő meghosszabbítása a veszélyhelyzettel összefüggésben álló ok miatt szükséges.
(3) Ha a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló támogatási jogviszonyokban
meghatározott támogatott tevékenység megvalósításának időtartama a tárgyéven túl nyúlik, és a pénzügyi
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teljesítésének elhúzódását a veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő, akkor a kötelezettségvállalások ezen
indokok alapján keletkezett állományát
a)
az (1) bekezdés szerinti határidő-hosszabbítás esetében 2022. december 31-éig,
b)
a (2) bekezdés szerinti határidő-hosszabbítás esetében 2023. december 31-éig
lehet az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának tekinteni.
(4) A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött, az államháztartás központi alrendszerébe
tartozó költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kiadási előirányzatai terhére az Operatív
Törzs döntése vagy jóváhagyása alapján vállalt kötelezettségek esetén, ha a pénzügyi teljesítés elhúzódását
a veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő, a kötelezettségvállalás tárgyévét követően keletkező költségvetési
maradványt az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni.

19. A koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos regisztrációs és adatkezelési szabályok
22. §

(1) A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a TAJ számmal nem rendelkező magyar állampolgár
az alábbi – valamennyi rendelkezésére álló – adatot köteles megadni:
a)
viselt név,
b)
életkor,
c)
személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
d)
útlevél okmányazonosítója,
e)
személyi azonosító száma,
f)
lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
g)
elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.
(2) A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a TAJ számmal nem rendelkező, Magyarország
területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár az alábbi
– valamennyi rendelkezésére álló – adatot köteles megadni:
a)
viselt név,
b)
életkor,
c)
személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
d)
útlevél okmányazonosítója,
e)
tartózkodási engedély száma,
f)
személyi azonosító száma,
g)
lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
h)
elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.
(3) A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a TAJ számmal rendelkező személy az alábbi
– valamennyi rendelkezésére álló – adatokat köteles megadni:
a)
viselt név,
b)
TAJ szám,
c)
lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
d)
elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.
(4) Az oltási regisztrációs felületet fenntartó szerv a TAJ számmal rendelkező személyek védőoltásra történő
regisztrációja során megadott (3) bekezdés szerinti adatait a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
(a továbbiakban: NEAK) részére átadja.
(5) A NEAK a védőoltás igénybevételének szervezésével kapcsolatos feladatát az egészségügyi szolgáltató,
az egészségügyi államigazgatási szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, az Oktatási
Hivatal, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal
(a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) bevonásával látja el.
(6) A NEAK, illetve a közreműködő szerv a NEAK által meghatározott, védőoltásra regisztráló személyeket a védőoltás
igénybevételének rendjéről postai, illetve elektronikus vagy telefonos úton értesíti.
(7) Az (5) bekezdésben meghatározott célból a NEAK a közreműködő szerv részére a védőoltás igénybevételére
regisztráló személy által a regisztráció során megadott postai, telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget,
valamint a védőoltás igénybevételéhez szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot továbbítja.
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(8) A (6) bekezdésben meghatározott értesítés szerint igénybe vett védőoltást követően a közreműködő szerv
a (4) bekezdés alapján átvett adatot haladéktalanul törli.
23. §

(1) Az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Státusz tv.) 1. §
(1) bekezdése hatálya alá tartozó országokban „Magyar igazolvánnyal” vagy „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal”
(a továbbiakban együtt: magyar igazolvány) rendelkező személy, aki nem szerepel a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti polgárok személyi, lakcím- és értesítésicím-adatait
tartalmazó nyilvántartásban, a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során az alábbi adatokat
köteles megadni:
a)
családi és utónév a Státusz tv. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint,
b)
életkor,
c)
személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
d)
útlevél okmányazonosítója,
e)
lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
f)
elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.
(2) Az (1) bekezdés szerinti személy regisztrációjára
a)
a Kormány által rendeletben kijelölt, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalaiban
(a továbbiakban: járási hivatal) vagy kormányablakaiban személyesen, a magyar igazolványa bemutatása és
a születési ideje megadása mellett, vagy
b)
az oltási regisztrációs felületen elektronikus úton
kerül sor. Az elektronikus úton történt regisztráció során megadott adatokat az elektronikus felület működtetője
átadja a Kormány rendeletében kijelölt járási hivatalnak.
(3) Ha a regisztrációra a (2) bekezdés b) pontja szerint kerül sor,
a)
az (1) bekezdés szerinti adatok mellett a magyar igazolvány számát is meg kell adni,
b)
az (1) bekezdés szerinti személy az oltóponton a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás beadása előtt köteles
bemutatni a nevére kiállított magyar igazolványt, valamint születési idejét megadni.
(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti szerv a magyar igazolványban foglalt adatok ellenőrzése céljából a Státusz tv. 21. §
(6) bekezdése szerinti adatokat igényelheti a magyar igazolvány nyilvántartását vezető szervtől.
(5) Az (1) bekezdés szerinti személy esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/I. § (1) bekezdés
b) és c) pontjától eltérően, ha az (1) bekezdés szerinti személy útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal
nem rendelkezik, a védettségi igazolvány útlevél száma rovata az érintettnek a regisztráció során megadott
okmányazonosító számát tartalmazza.
(6) A járási hivatal vagy a kormányablak az (1) bekezdésben szereplő adatokat, valamint az (1) bekezdés szerinti személy
születési idejét az EESZT-ben rögzíti, és azokat az EESZT működtetője részére átadja.
(7) Ha az érintett TAJ számmal nem rendelkezik, az EESZT működtetője az EESZT-ben az oltottság adatai rögzítésének
érdekében az (1) bekezdés szerinti személy számára az EESZT-ben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, amelyhez az (1) bekezdés szerinti személy (1) bekezdés
szerinti adatait hozzárendeli. Az EESZT működtetője az (1) bekezdés szerinti személyre vonatkozó technikai
azonosítót, valamint az (1) bekezdés szerinti adatokat a NEAK részére átadja.
(8) A NEAK a technikai azonosítót az e törvényben foglalt feladatainak ellátása érdekében kezeli, és továbbítja az oltást
végző egészségügyi szolgáltatónak.
(9) Az (1) bekezdés szerinti személyek vonatkozásában az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/M. §
(4)–(9) bekezdése nem alkalmazható.
(10) Ha az (1) bekezdés szerinti személy TAJ számmal nem rendelkezik, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
232/K. § (2) bekezdésétől eltérően az EESZT működtetője a TAJ szám helyett az (1) bekezdés szerinti személy
technikai azonosítóját adja át a védettségi igazolványt kiállító hatóságnak.
(11) Ha az (1) bekezdés szerinti személy kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell
kézbesíteni.
(12) A (11) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
valamint a külképviselet az (1) bekezdés szerinti adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli.
(13) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (2) bekezdés szerinti járási hivatalokat, illetve kormányablakokat kijelölje.
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24. §

(1) Az oltási regisztrációs felületet fenntartó szerv a TAJ számmal nem rendelkező személyek védőoltásra történő
regisztrációja során megadott nevet, életkort, elektronikus elérhetőséget, értesítési címet, valamint
a)
az útlevél okmányazonosítóját, a személyi azonosító számát, illetve a személyazonosító igazolvány
okmányazonosítóját a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszternek,
b)
a tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek esetében az útlevél okmányazonosítóját,
a személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját és a tartózkodási engedély adatait a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásért felelős miniszter útján az idegenrendészeti hatóságnak
(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: nyilvántartó szerv) továbbítja a nyilvántartó szervek által vezetett
nyilvántartásokkal való összevetésre a személy azonosítása, adatainak egyeztetése és a sikeres vakcinaregisztráció
céljából.
(2) A nyilvántartó szerv az (1) bekezdés alapján átvett adatot a személy regisztrációs felületen megadott adatainak
az egyes nyilvántartásokban szereplő adatokkal való összevetését és ellenőrzését (a továbbiakban: validálás)
és annak a (3) bekezdés szerinti átadását követően haladéktalanul törli. A nyilvántartó szerv a kapott adatokat
– a nyilvántartásokban szereplő adatok alapján, valamint szükség esetén az érintett személlyel történő egyeztetést
követően – pontosítja, ha azok eltérnek a nyilvántartásokban szereplő adatoktól, de a regisztrált személy a kapott
adatokból beazonosítható. Ha a regisztrációs felületen megadott adatok validálása és az adatok pontosítása
eredménytelen, a nyilvántartó szerv a kapott adatokat az átvételt követő hat hónap után törli.
(3) Az (1) bekezdés szerint validált személy nevét, életkorát, értesítési címét, elektronikus elérhetőségét,
a nyilvántartásokban szereplő születési dátumát, valamint az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter az EESZT működtetője részére megküldi.
(4) Az EESZT működtetője az oltottság adatai rögzítésének érdekében az érintett számára az EESZT-ben technikai
azonosítót hoz létre, amelyhez az érintett (3) bekezdés szerinti adatait hozzárendeli. Az EESZT működtetője
az érintettre vonatkozó technikai azonosítót, valamint az érintett (3) bekezdés szerinti adatait az Egészségbiztosítási
Alap (a továbbiakban: E. Alap) kezelésére kijelölt szerv részére átadja.
(5) Az E. Alap kezelésére kijelölt szerv a technikai azonosítót a vakcinaadás szervezésére vonatkozó feladatainak ellátása
érdekében kezeli és továbbítja az oltást végző egészségügyi szolgáltatónak.
(6) A személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti kérelmező esetében
az összerendelési nyilvántartás útján vizsgálja, hogy az érintett TAJ számmal rendelkezik-e. Amennyiben az érintett
rendelkezik TAJ számmal, erről az EESZT működtetőjét az adatok átadása során tájékoztatja. Az EESZT működtetője
a TAJ számmal rendelkező részére nem hoz létre technikai azonosítót.
(7) Ha az érintett TAJ számmal rendelkezik, az oltási regisztráció véglegezése érdekében az EESZT működtetője
az érintett TAJ számát, valamint a (3) bekezdés szerinti adatait átadja az E. Alap kezelésére kijelölt szerv részére.
(8) Azt a (7) bekezdés szerinti érintettet, aki a regisztráció során TAJ számáról nem nyilatkozott, az EESZT működtetője
a)
tájékoztatja arról, hogy a regisztrációja sikeres volt, ugyanakkor az oltás beadásának időpontjára
az időpontfoglaló felületen a TAJ száma megadásával jelentkezhet, valamint
b)
a regisztráció során megadott elektronikus levélcímén a TAJ számáról tájékoztatja.

20. Egyes veszélyhelyzeti utazási kedvezményekkel kapcsolatos átmeneti szabályok
25. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben
közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási
kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján kiállított igazolás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 14. napig érvényes, amely érvényességi határidőig a személyazonosság
megállapítására alkalmas okmánnyal együttesen az országos, regionális, elővárosi és helyi személyszállítási
közszolgáltatások ingyenes, menet-, hely- és pótjegy megvásárlása nélküli igénybevételére jogosít.

21. A folyamatban levő adatigénylések átmeneti szabályai
26. §

(1) Ha az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) szerinti közfeladatot ellátó szerv a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről
szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdése
alkalmazásával kívánt eleget tenni – feltéve, hogy erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül
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megfelelően tájékoztatta –, az ilyen, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor
folyamatban levő igénynek – az Infotv. 29. § (2) bekezdése alkalmazásának lehetőségét nem érintve –,
a)
ha az igény beérkezésétől számított 15 nap még nem telt el, az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti
határidőben kell eleget tenni,
b)
ha az igény beérkezésétől számított 15 nap már eltelt, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az igény
beérkezését követő 45 napon belül eleget kell tenni azzal, hogy e határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnése napját követő 15 napot ebben az esetben sem haladhatja meg.
(2) Ha az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alkalmazásával kívánt
eleget tenni, valamint az igény teljesítésére nyitva álló határidőt a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt
az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint meghosszabbította, az ilyen, a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéskor folyamatban levő igénynek a lehető legrövidebb időn belül,
de legkésőbb az igény beérkezését követő 90 napon belül eleget kell tenni azzal, hogy e határidő a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése napját követő 15 napot ebben az esetben sem haladhatja
meg. Az e bekezdés alkalmazása esetében az Infotv. 31. § (1) bekezdésében az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint
meghosszabbított határidő alatt az így meghosszabbított határidőt is érteni kell.
(3) Ha az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény tekintetében az adatigénylés teljesítéséért a költségtérítést az 521/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alkalmazásával állapította meg, úgy az ilyen, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor folyamatban levő adatigénylést
a)
– feltéve, hogy a teljesítésért megállapított költségtérítést az igénylő a veszélyhelyzet fennállásának
időtartama alatt megfizette – a megfizetést követő lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb
a megfizetést követő 45 napon belül kell teljesíteni azzal, hogy e határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnése napját követő 15 napot ebben az esetben sem haladhatja meg, vagy
b)
– feltéve, hogy a teljesítésért megállapított költségtérítést az igénylő a veszélyhelyzet fennállásának
időtartama alatt nem fizette meg – a megfizetést követő 15 napon belül kell teljesíteni.
(4) Ha az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a közérdekű
adat megismerésére irányuló igénynek az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alkalmazásával
kívánt eleget tenni, valamint erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatta, úgy
az ilyen, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor folyamatban levő adatigénylés
teljesítésének megtagadásáról
a)
az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az Infotv. 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell
értesíteni az igénylőt,
b)
az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben – az elutasítás indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján
megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt – az igény beérkezését követő 45 napon
belül, de legfeljebb a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése napját követő
15 napon belül kell írásban vagy – ha az igényben az elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus
levélben értesíteni az igénylőt.

22. A választási eljárással kapcsolatos átmeneti szabályok
27. §

(1) A helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának
a)
a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló
483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet,
b)
a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény,
c)
a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó
átmeneti rendelkezésekről szóló 30/2021. (I. 29.) Korm. rendelet vagy
d)
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatálya alatt történő kimondása esetén e döntés hatálya a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követő napon áll be.
(2) Időközi választás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő naptól tűzhető ki.
A ki nem tűzött és az elmaradt választást a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.
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(3) Ha a kitűzött választás elmaradását a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló
2020. évi CIX. törvény 4. § (4) bekezdése alapján szünetelésnek kellett tekinteni, a nyilvántartásba vétel
hatálya a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően kitűzött választásra is
kiterjed, további jelölt- és listaállítás nem lehetséges. Ebben az esetben az elmaradt választást legkésőbb a 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő negyvenötödik napra lehet kitűzni.
(4) Helyi népszavazás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő naptól
kezdeményezhető. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény III. Fejezetében meghatározott, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 4. § (6) bekezdése alapján megszakadt határidők
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődnek. A ki nem tűzött
és az elmaradt helyi népszavazást a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
tizenöt napon belül ki kell tűzni.
(5) Ha a helyi népszavazás kezdeményezése érdekében folytatott aláírásgyűjtésre vonatkozó határidő a koronavírusvilágjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 4. § (6) bekezdése alapján szünetelt,
a helyi választási iroda vezetője a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
napon új hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, és azt átadja a szervezőnek. A szünetelés
időtartama a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamba nem számít be.

23. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos átmeneti szabályok
28. §		
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti adatokat a szálláshely-szolgáltató a 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vonatkozásában
a képviselőjének nyilatkozata alapján is rögzítheti. A 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő esetében
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdésétől eltérően
2022. június 30. napjáig az okmányát nem kell bemutatni, és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően nem kell rögzíteni az okmány azonosító
adatait.

24. Az aranykalászos gazda részszakképesítés megszerzésével kapcsolatos átmeneti szabályok
29. §		
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a 2020. december 31.
napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint indított 31 621 02 azonosító számú aranykalászos gazda
részszakképesítés tekintetében nem feltétele a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak, hogy a képzésben részt vevő
érvényes vezetői engedéllyel rendelkezzen.

25. Vízhasználattal összefüggő átmeneti szabályok
30. §

(1) A vízhasználó a vízkészletjárulékot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/B. § (3) bekezdésétől
eltérően a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az általa ténylegesen felhasznált
vízmennyiség után fizeti meg, ha az általa igénybe vett vízmennyiség a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség
80%-át nem éri el.
(2) A vízhasználó az (1) bekezdés szerinti kedvezményt a 2021. évre vonatkozó éves bevallás során, külön nyilatkozattal
érvényesítheti – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/E. § (1a)–(1c) bekezdésétől eltérően –
2022. május 31-ig.

26. A gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos szabályok
31. §

(1) Ha a magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (e fejezet alkalmazásában
a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is – a 2021. év
bármely napján családi kedvezményre jogosult, akkor is, ha családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő
veszi igénybe (a továbbiakban: magánszemély), az Szja tv. szerinti összevont (az adóalap-kedvezmények levonása
után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét a (2) bekezdés szerinti
értékhatárig nem köteles megfizetni (a továbbiakban: kedvezmény).
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(2) A kedvezmény összege legfeljebb a 2020. év december hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes
munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset
tizenkétszeresének az adó Szja tv. 8. § (1) bekezdése szerinti százaléka, ezer forintra kerekítve.
(3) A kedvezmény összege ezer forint, ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után
megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni része legalább egy forint,
de az ezer forintot nem éri el.
(4) A kedvezményt az állami adó- és vámhatóság az Szja tv. 12/B. §-a szerinti, az adóhatóság által elkészített bevallási
tervezetben (a továbbiakban: bevallási tervezet) érvényesíti, ha a rendelkezésére álló adatokból [ideértve
a magánszemély (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát és a 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait
is] a magánszemély jogosultsága megállapítható.
(5) Ha a magánszemély a kedvezményt az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásában (a továbbiakban:
bevallás) veszi igénybe, vagy azt a bevallási tervezet nem tartalmazza, a bevallásban, a bevallási tervezet
kiegészítésében feltünteti
a)
valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő –
eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult,
b)
ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét,
c)
a kedvezmény összegét és az annak kiutalásához szükséges adatokat (belföldi fizetési számlaszámát vagy
postai utalási címét), és
d)
annak a magánszemélynek a nevét és adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra
tekintettel jogosult családi kedvezményre.
(6) A magánszemély a családi kedvezményre való jogosultságáról és az (1) bekezdés szerinti kedvezmény alapján
az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez szükséges adatokról (belföldi fizetési számlaszám,
postai utalási cím) 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papíralapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és
vámhatóságnak. A magánszemély a nyilatkozatban feltünteti
a)
nevét, adóazonosító számát,
b)
valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő –
eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult,
c)
ha a jogosultság magzatra tekintettel illeti meg, jogosultságának e jogcímét, és
d)
annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra
tekintettel jogosult családi kedvezményre.
(7) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére előírt határidő elmulasztása a nyilatkozat megtétele tekintetében
jogvesztő, azonban az (1) bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságot nem érinti.
32. §

(1) A kedvezményre az állami adó- és vámhatóság 2022. február 15-ig előleget utal ki abban az esetben, ha
a)
a magánszemély kedvezményre való jogosultsága az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok
alapján megállapítható [ideértve a magánszemély 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát és az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: Art.) 112/A. §-a szerint
az állami adó- és vámhatóság részére teljesített adatszolgáltatásokat is],
b)
a kiutalás teljesítéséhez szükséges adatok (belföldi fizetési számlaszám vagy postai utalási cím)
a magánszemély 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata vagy az Art. szerinti adatszolgáltatás alapján
rendelkezésre állnak, és
c)
a magánszemély az előleg kiutalásáig nem nyújtott be a 2021. évre vonatkozóan bevallást.
(2) Ha a magánszemély 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata és az Art. szerinti adatszolgáltatások alapján
a kiutaláshoz szükséges adatok (belföldi fizetési számlaszám, postai utalási cím) ellentmondanak egymásnak,
az állami adó- és vámhatóság a 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat szerint teljesíti a kiutalást.
(3) Az (1) bekezdés szerinti előleg összege a magánszemélytől a 2021. év tekintetében a kifizetők által levont
személyi jövedelemadó előleg (a továbbiakban: szja előleg), de legfeljebb a 31. § (2) bekezdése és legalább a 31. §
(3) bekezdése szerinti összeg.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerint megállapított előleggel szemben az állami adó- és vámhatóság az Art. 76. §-a szerinti
visszatartási jogot nem gyakorolja. A kiutalt összeget az állami adó- és vámhatóság a bevallási tervezetben,
a magánszemély a bevallásában a kifizetők által levont adóévi adóelőleget csökkentő tételként veszi figyelembe.
Ha a kiutalt összeget a magánszemély bevallása a kifizetők által levont adóévi adóelőleget csökkentő tételként
nem tartalmazza, a bevallást az állami adó- és vámhatóság az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a szerint kijavítja.

10580

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

(5) Ha a magánszemély a kedvezményre jogosult, és bármely okból az állami adó- és vámhatóság a kedvezményre
előleget nem utalt ki, a kedvezmény kiutalását az állami adó- és vámhatóság
a)
a bevallás benyújtását,
b)
ha a bevallás kijavítása szükséges, a bevallás kijavítását, vagy
c)
a bevallási tervezet javítását, kiegészítését
követően az Art.-nak a visszatérítendő adóra vonatkozó szabályai szerint teljesíti, ha a magánszemély ezt
bevallásában, bevallási tervezetében kéri.
33. §		
A magánszemély az Szja tv. 45. §-a szerinti rendelkezési jogosultságát a 31. § (1) bekezdése szerint őt megillető
kedvezmény figyelembevétele nélkül megállapított összeg tekintetében gyakorolhatja. A 31. § (1) bekezdése
szerinti kedvezmény után a rendelkezési jogosultság mértékével megállapított összeg költségvetési támogatásként
illeti meg a kedvezményezettet.
34. §

(1) Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.) szabályai
szerint közterhet fizető, az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére
is – a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult magánszemély, akkor is, ha családi kedvezményt
nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe, a 2021. év tekintetében tőle levont egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásnak (a továbbiakban: ekho) az Ekho tv. 9. §-a szerint személyi jövedelemadónak minősülő része
(a továbbiakban: szja rész) tekintetében ekho-kedvezményre jogosult.
(2) Az ekho-kedvezmény a magánszemélyt a 31. § (1) bekezdése szerinti kedvezményt követő sorrendben
– a (3) bekezdés szerint – személyi jövedelemadó kedvezményként illeti meg azzal, hogy ezek együttes összege nem
haladhatja meg a 31. § (2) bekezdése szerinti értékhatárt.
(3) A (2) bekezdés alapján megállapított ekho-kedvezmény összegét a 2021. év tekintetében a bevallásban, a bevallási
tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként kell figyelembe venni.
(4) A 32. § (1) bekezdése szerinti előleg részét képezi – a magánszemélytől a 2021. év tekintetében levont szja előleget
követő sorrendben – a 2021. évben a magánszemélytől levont ekho szja-része, de összesen legfeljebb a 31. §
(2) bekezdése szerinti összeg. Az előleg tekintetében a 32. § (3)–(5) bekezdése rendelkezéseit alkalmazni kell.
(5) A magánszemély a 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát abban az esetben is megteheti, ha kizárólag
ekho-kedvezményre jogosult.

35. §

(1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
(a továbbiakban: Katv.) 7. §-a szerinti bejelentett kisadózó, ha a 2021. év bármely napján az Szja tv. 29/A. §
(3) bekezdése – figyelemmel az Szja tv. 29/B. § (5) bekezdésére is – szerint családi kedvezményre lett volna
jogosult, akkor a 2021. évre a rá tekintettel a kisadózó vállalkozást a Katv. 8. §-a szerinti összegben terhelő tételes
adó 25 százalékának visszatérítésére jogosult a (3) bekezdés rendelkezése szerint (a továbbiakban: visszatérítés).
A visszatérítés összegének kiszámításakor a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint meg nem fizetett tételes adó összege nem vehető figyelembe.
(2) Ha a kisadózó a 2021. évre a 31. § (1) bekezdése szerinti kedvezményre és a 34. § szerinti ekho-kedvezményre is
jogosult, az e § szerinti visszatérítésre olyan összegben jogosult, hogy az e § szerinti visszatérítés, valamint a 31. §
(1) bekezdése szerinti kedvezmény és a 34. § szerinti ekho-kedvezmény összege a 31. § (2) bekezdése szerinti
értékhatárt ne haladja meg. Az e § szerinti visszatérítés a 31. § (1) bekezdés szerinti kedvezményt és a 34. § szerinti
ekho-kedvezményt követő sorrendben vehető figyelembe.
(3) A kisadózót az e § alapján megillető visszatérítés – az (5) bekezdés szerint – személyi jövedelemadó
kedvezményként illeti meg.
(4) A visszatérítés a kisadózó Katv. 10. § (1) bekezdése szerinti ellátásra való jogosultságát nem érinti.
(5) Az (1) és (2) bekezdés alapján megállapított visszatérítés összegét a 2021. év tekintetében a bevallásban, a bevallási
tervezetben a kifizetők által levont szja előleget növelő tételként kell figyelembe venni.
(6) A 32. § (1) bekezdése szerinti előleg részét képezi – a magánszemélytől a 2021. év tekintetében levont szja
előleget és a 2021. évben a magánszemélytől levont ekho szja-részét követő sorrendben – az (1) bekezdés
szerinti visszatérítés, de összesen legfeljebb a 31. § (2) bekezdése szerinti összeg. Az előleg tekintetében a 32. §
(3)–(5) bekezdése rendelkezéseit alkalmazni kell.
(7) A kisadózó az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy
papíralapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak.
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A kisadózó a nyilatkozatban feltünteti
a)
nevét, adóazonosító számát,
b)
a kiutalás teljesítéséhez szükséges belföldi fizetési számlaszámát vagy postai utalási címét,
c)
valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő –
eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult lett volna, valamint, ha
a jogosultság magzatra tekintettel illette volna meg, akkor jogosultságának e jogcímét, és
d)
annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra
tekintettel jogosult vagy jogosult lenne a családi kedvezményre vagy az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre.
(8) Az állami adó- és vámhatóság a (7) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján abban az esetben is elkészíti a kisadózó
bevallási tervezetét, amely tartalmazza az e § szerinti visszatérítés összegét, ha a kisadózó egyébként személyi
jövedelemadó bevallásra nem lenne köteles.
(9) Ha a kisadózó a (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nem, vagy késedelmesen nyújtja be, a visszatérítést
– figyelemmel a (2), (3) és (5) bekezdés rendelkezéseire – bevallásában veheti igénybe abban az esetben is,
ha személyi jövedelemadó bevallás benyújtására egyébként nem köteles. A bevallásban a kisadózó feltünteti
a)
a saját és az őt bejelentő kisadózó vállalkozás nevét (elnevezését), adóazonosító számát,
b)
a rá tekintettel a kisadózó vállalkozást a 2021. évre terhelő tételes adó összegét,
c)
a kiutalás teljesítéséhez szükséges belföldi fizetési számlaszámot vagy postai utalási címet,
d)
valamennyi olyan – az Szja tv. 29/A. § (4) bekezdése szerint kedvezményezett eltartottnak minősülő –
eltartott nevét és adóazonosító jelét, akire tekintettel a családi kedvezményre jogosult lett volna,
ha a jogosultság magzatra tekintettel illette volna meg, jogosultságának e jogcímét, és
e)
annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra
tekintettel jogosult családi kedvezményre vagy az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre.
(10) A nyilatkozat megtételére előírt határidő elmulasztása a nyilatkozat megtétele tekintetében jogvesztő,
az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre való jogosultságot azonban nem érinti.
36. §

(1) Az elhunyt magánszemély házastársa vagy örököse az elhunyt magánszemély családi kedvezményre való
jogosultságára tekintettel járó, az elhunyt magánszemélyt a 31. § (1) bekezdése szerint megillető kedvezmény és
a 34. § szerint megillető ekho-kedvezmény, valamint a 35. § szerint megillető visszatérítés érvényesítését kérheti
az adóhatóságtól feltéve, hogy az elhunyt magánszemély az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerint a 2021. év
bármely napján családi kedvezményre volt jogosult, vagy a 35. § szerinti visszatérítésre jogosultságot szerezhetett
volna. A kérelemben foglaltakról az állami adó- és vámhatóság az Art. szerinti soron kívüli adómegállapítási
eljárásban dönt, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezmény, visszatérítés iránti kérelem benyújtására a soron kívüli
adómegállapítási eljárás lezárását követően kerül sor.
(2) Az (1) bekezdést a 2021. január 1-jén vagy ezt követően elhunyt magánszemélyt érintően indult soron kívüli
adómegállapítási eljárásban kell alkalmazni. Ha e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban az adóés vámhatóság rendelkezésére álló adatok alapján az elhunyt magánszemélynek a 31. § (1) bekezdése szerinti
kedvezményre és a 34. § szerinti ekho-kedvezményre, valamint a 35. § szerinti visszatérítésre való jogosultsága
megállapítható, a kedvezményt, visszatérítést az adó- és vámhatóság a soron kívüli adómegállapítási eljárásban
hivatalból figyelembe veszi.

37. §		
A kifizető, az adatszolgáltatásra kötelezett személy
a)
az Szja tv. 44/B. § (8) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 65/B. § (3) bekezdés a) pontjában, 67/A. §
(4) bekezdésében, 67/B. § (6) bekezdés b) pontjában 74/A. § (3) bekezdés c) pontjában, 77/A. § (2) bekezdés
i) és l) pontjában, (4) bekezdésében és (8) bekezdés a) pontjában, 77/B. § (7) és (9) bekezdésében és
az 1. számú melléklet 8. pont 8.31. alpontjában és 9. pont 9.9. alpont 9.9.2. alpontjában,
b)
az Ekho tv. 13. § (6) bekezdésében,
c)
az Art. 85. §-ában, 92. § (1) bekezdésében, 96. §-ában és 100. §-ában
előírt adatszolgáltatási kötelezettségét a 2021. adóév tekintetében 2022. január 20-áig teljesíti.”

27. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény eltérő alkalmazása
38. §		
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/F. § (8) és (9) bekezdését
az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
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39. §		
Az előzetes régészeti dokumentáció készítésének költségei – ide nem értve azt az esetet, ha a beruházó ennél
magasabb összeg megfizetését vállalja – nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési költségének az alábbi
értékét:
a)
nagyberuházás esetén a beruházás teljes bekerülési költségének 0,35 százalékát,
b)
a Kötv. 23/G. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt nagyberuházás esetén
ba)
a 30 milliárd forintot meghaladó kiemelt nagyberuházás esetében, a beruházás teljes bekerülési
költségének 0,065 százalékát,
bb)
a 60 milliárd forintot meghaladó kiemelt nagyberuházás esetében, a beruházás teljes bekerülési
költségének 0,035 százalékát.
40. §		
A teljes felületű feltárás költségei – ide nem értve azt az esetet, ha a beruházó ennél magasabb összeg megfizetését
vállalja – nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési költségének az alábbi értékét:
a)
nagyberuházás esetén a beruházás teljes bekerülési költségének 1 százalékát,
b)
a Kötv. 23/G. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt nagyberuházás esetén
ba)
a 30 milliárd forintot meghaladó kiemelt nagyberuházás esetében, a beruházás teljes bekerülési
költségének 0,5 százalékát,
bb)
a 60 milliárd forintot meghaladó kiemelt nagyberuházás esetében, a beruházás teljes bekerülési
költségének 0,1 százalékát.

28. Hatósági üzemanyagárra vonatkozó átmeneti szabályok
41. §

(1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ártörvény) Melléklet I. pont
A) alpontjában foglalt táblázatban meghatározott termékek mellett 2022. február 15. napjáig hatósági áras termék
a)
az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzin, amely nem
teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét,
b)
az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj,
amelyeknek – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb
kiskereskedelmi bruttó ára 480 forint literenként.
(2) Az (1) bekezdés szerinti termékek értékesítése során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.

42. §

(1) Az üzemanyagellátás biztonsága érdekében a kereskedelemért felelős miniszter nyilvántartja azon Magyarországon
bejegyzett üzemanyagtöltő állomás üzemeltetőt (a továbbiakban: nyilvántartott szolgáltató), amely az üzemanyagok
hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 626/2021. (XI. 13.) Korm. rendelet alapján
2021. november 18. napjáig a kereskedelemért felelős miniszter felé írásban bejelentette, hogy
a)
más üzemanyagtöltő állomás 43. § (3) bekezdése szerinti üzemszünetének bekövetkeztekor, vagy
a 44. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazása esetén az üzemanyagtöltő állomás
üzemeltetésére vállalkozik,
b)
az a) pontban foglalt tevékenység érdekében anyagi, technikai és ellátási képességgel rendelkezik, és
c)
legalább egy üzemanyagtöltő állomás üzemeltetéséhez a megfelelő hatósági engedéllyel rendelkezik.
(2) Nem lehet nyilvántartott szolgáltató, aki üzemszünetet hirdet, vagy akivel szemben a 44. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti jogkövetkezmény alkalmazásra kerül.
(3) A nyilvántartott szolgáltatót a kereskedelemért felelős miniszter a nyilvántartásból törli, ha
a)
a nyilvántartott szolgáltató ezt kéri, vagy
b)
nyilvántartásba vétel után a nyilvántartott szolgáltatóval szemben a 44. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
jogkövetkezmény alkalmazásra kerül.
(4) A kereskedelemért felelős miniszter az ezen alcímben foglalt feladatainak ellátása érdekében kezeli és továbbítja
az általa kezelt adatokat az ellenőrzést végző szerv részére.
(5) Az ezen alcím szerinti feladatok ellátása érdekében a kereskedelemért felelős miniszter, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal az adatokat legfeljebb a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig kezeli.

43. §

(1) Az üzemanyagtöltő állomás köteles a 41. § (1) bekezdése szerinti termékek forgalmazására 2022. február 15. napjáig,
ha a 41. § (1) bekezdése szerinti terméket 2021. november 15. napját megelőző három hónapban forgalmazta.
Ha az üzemanyag töltőállomás üzemeltetője az engedélyt a 2021. november 15. napját megelőző három hónapon
belül szerezte meg, a forgalmazási időszak az engedély megadásától számítódik.
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(2) Ha az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a 41. § (1) bekezdése szerinti hatósági áras terméket nem forgalmaz,
úgy más, a 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő termékek minimum követelményének megfelelő
motorbenzint és dízelgázolajat köteles a 41. §-ban meghatározott áron forgalmazni.
(3) Köteles üzemszünetet hirdetni az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője, ha a fogyasztókat a 41. § (1) bekezdése
vagy a (2) bekezdés szerinti termékkel kiszolgálni 7 napon belül nyitvatartási idejében összesen 48 órán keresztül
nem tudja. Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője más okból üzemszünetet nem hirdethet.
(4) Az üzemszünet ideje alatt az üzemanyagtöltő állomáson egyéb kereskedelmi tevékenység sem folytatható.
(5) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője köteles a kereskedelemért felelős miniszternek, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalnak írásban haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül bejelenteni, ha az üzemanyagtöltő állomás
a (3) bekezdés szerinti üzemszünetet hirdet.
(6) Az üzemanyagtöltő állomás az üzemeltető szokásos nyitvatartási ideje szerinti nyitvatartási idejénél rövidebb
nyitvatartási időt nem alkalmazhat. Amennyiben az üzemanyagtöltő állomás szokásos nyitvatartási ideje nem
állapítható meg, úgy az engedély szerinti nyitvatartási időt kell figyelembe venni.
44. §

(1) Az Ártörvény 16. §-ától eltérően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi
a)
a 43. § szerinti kötelezettségek,
b)
a 41. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség,
c)
az üzemanyag-forgalmazót terhelő, a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági
követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti kötelezettség
megtartását.
(2) Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek megsértéséről ellenőrzése során tudomást
szerez, az Ártörvény 16. §-ától eltérően
a)
100 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,
b)
ismételt jogsértés esetén döntésével elrendeli, hogy az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető természetes
vagy jogi személy üzemanyagtöltő állomást ideiglenesen nem üzemeltethet, amelynek időtartama legalább
egy nap, legfeljebb fél év időtartam lehet.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több, egymást követő ellenőrzés alkalmával is
alkalmazható.
(4) Ismételt jogsértés esetén a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezmények együtt is alkalmazhatók.
(5) A kiszabott bírság megfizetése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő
befizetéssel történik.
(6) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
(7) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

45. §

(1) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője köteles a kereskedelemért felelős miniszternek haladéktalanul,
de legkésőbb 24 órán belül bejelenteni, ha a 44. § (2) bekezdés b) pontja szerint tevékenysége folytatásától
ideiglenesen eltiltják.
(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a kereskedelemért felelős minisztert értesíti, ha a 44. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
jogkövetkezményt alkalmazta.

46. §

(1) A kereskedelemért felelős miniszter a tudomásszerzést követően 24 órán belül megvizsgálja, hogy indokolt-e a 42. §
szerinti nyilvántartott szolgáltatóval történő helyettesítés, amennyiben az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője
a 43. § (3) bekezdése szerinti üzemszünetet hirdetett, vagy üzemeltetőjével szemben a 44. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti jogkövetkezményt alkalmazták (a továbbiakban együtt: érintett üzemanyagtöltő állomás).
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján indokolt, a kereskedelemért felelős miniszter haladéktalanul
írásban
a)
kijelöli az érintett üzemanyagtöltő állomás 30 kilométeres vonzáskörzetében lévő, a lakosság igényeinek
kielégítésére alkalmas nyilvántartott szolgáltatót az érintett üzemanyagtöltő állomás üzemeltetésére, vagy
b)
az a) pont szerinti feltétel figyelembevétele nélkül, ellátásbiztonsági szempontokra tekintettel más
nyilvántartott szolgáltatót jelöl ki az üzemeltetés ellátására
[az a) és b) pont szerinti szolgáltató a továbbiakban együtt: kijelölt nyilvántartott szolgáltató].
(3) A kijelölt nyilvántartott szolgáltató az érintett üzemanyagtöltő állomás üzemeltetésére külön engedély nélkül
jogosult.
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47. §

(1) A 46. § szerinti kijelölés esetén az üzemanyagtöltő állomás folyamatos működése érdekében a kijelölést megelőző
üzemeltető köteles együttműködni a kijelölt nyilvántartott szolgáltatóval.
(2) A 46. § szerinti kijelölés esetén a kijelölés napjától 2022. február 15. napjáig
a)
az érintett üzemanyagtöltő állomás épülete és tárgyi eszközei ideiglenesen a kijelölt nyilvántartott
szolgáltató birtokába kerülnek;
b)
a kijelölt nyilvántartott szolgáltató az üzemeltetési jog felfüggesztésével érintett üzemanyagtöltő állomás
eszközeit jogosult használni, és az eszközei hasznait szedni;
c)
a kijelölt nyilvántartott szolgáltató viseli az érintett üzemanyagtöltő állomáson értékesítendő, saját árukészlet
és üzemanyagkészlet beszerzéséből fakadó költségeket;
d)
a kijelölt nyilvántartott szolgáltató az érintett üzemanyagtöltő állomáson található árukészletet
– a 46. § szerinti kijelölést megelőző üzemeltetővel a nyilvántartott beszerzési áron történő elszámolás
mellett – értékesítheti;
e)
a kijelölt nyilvántartott szolgáltató viseli az üzemanyagtöltő állomás működéséhez kapcsolódó közüzemi
díjakat.
(3) A kijelölt nyilvántartott szolgáltató részére az érintett üzemanyagtöltő állomáson található üzemanyagkészletet
a 46. § szerinti kijelölést megelőző üzemeltető a nyilvántartott beszerzési áron haladéktalanul értékesíti.
(4) A kijelölt nyilvántartott üzemeltető a (2) bekezdés szerint birtokába került épületet és tárgyi eszközöket
rendeltetésszerűen és az általában elvárható gondossággal köteles használni. A 46. § szerinti kijelölést megelőző
üzemeltető, vagy annak jogutódja viseli az eszközökben beállott olyan kárt, amelynek megtérítésére senkit nem
lehet kötelezni.
(5) A kijelölt nyilvántartott szolgáltató az érintett üzemanyagtöltő állomás 46. § szerinti kijelölést megelőző
üzemeltetőjének nem jogutódja.

29. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény eltérő alkalmazásáról
48. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 50. § (4) bekezdésében
meghatározottakon túl, legfeljebb 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra a villamos energia egyetemes
szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet szerinti nem lakossági felhasználók esetében
alkalmazandó árszabás szerint jogosult egyetemes szolgáltatóval határozott idejű villamosenergia-vásárlási
szerződést kötni az a felhasználó, amely
a)
az a
aa)
beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre
álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló,
elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok, vagy
ab)
beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és
létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és
létszámadatok
alapján mikro-, kis- és középvállalkozás, amelynek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy
mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint,
b)
az a) pont szerinti időtartam alatt az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő és
c)
létesítő okiratának aláírására, illetve – egyéni vállalkozó esetén – nyilvántartásba vételére 2021. november 22.
előtt került sor.
49. §

(1) A felhasználó a Vet. szerinti egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentéssel egyidejűleg büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik a 48. §-ban előírt feltételek teljesüléséről, valamint arról, hogy az egyetemes szolgáltatóval
kötendő villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében közbeszerzésre kötelezettnek minősül-e, vagy ezen
kötelezettsége alól mentesül-e.
(2) Az egyetemes szolgáltató a szerződéskötést követően bármikor jogosult a 48. § szerinti jogosultságot alátámasztó
iratokat a felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó
a 48. § szerinti feltételekkel történő szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik, akkor a jogviszony fennállása
alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének,
de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell
a felhasználóval elszámolni.
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50. §		
Az egyetemes szolgáltatóval megkötésre kerülő villamosenergia-vásárlási szerződésre egyebekben az általános
rendelkezések alkalmazandók azzal, hogy a 48. § szerinti felhasználókat az egyetemes szolgáltatással járó ellátási
kötelezettségen és áralkalmazáson kívül egyéb kedvezmény nem illeti meg.
51. §

(1) Ha a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése lehetővé teszi a felmondást vagy elállást, és a felhasználó
villamosenergia-kereskedőhöz intézett felmondásra vagy elállásra vonatkozó jognyilatkozatának kézhezvételére
a)
a hónap első és tizenötödik napja között kerül sor, a villamosenergia-vásárlási szerződés a hónap utolsó
napján,
b)
a hónap tizenhatodik és utolsó napja között kerül sor, a villamosenergia-vásárlási szerződés a következő
hónap utolsó napján
szűnik meg, ha egyébként a kereskedőváltás feltételei teljesülnek.
(2) A felhasználó az (1) bekezdés szerinti esetben a 49. § (1) bekezdése szerinti igénybejelentéséhez köteles megadni
a villamosenergia-kereskedő nevét, székhelyét, a jognyilatkozattal érintett villamosenergia-vásárlási szerződés
időtartamát, valamint a szerződött villamos energia mennyiségét és egységárát.
(3) A villamosenergia-kereskedő az (1) bekezdés szerinti jognyilatkozat kézhezvételét követő öt napon belül köteles
a kereskedőváltással érintett egyetemes szolgáltató részére a felhasználó által igénybe venni kívánt, vele szerződött
villamosenergia-mennyiségből az egyetemes szolgáltató által történő ellátás időszakára, az egyetemes szolgáltató
által történő ellátás kezdete és a vele szerződött időszak vége közötti időszakra arányosan eső mennyiséget
a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes egységáron, zsinórtermékként vételre felajánlani.
(4) Az egyetemes szolgáltató a felajánlást követő nyolc napon belül dönt arról, hogy a (3) bekezdés alapján köt-e
a villamosenergia-kereskedővel szerződést. Az egyetemes szolgáltató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal által jóváhagyott mintaszerződést alkalmazza. A jóváhagyott mintaszerződést az egyetemes szolgáltató
honlapján közzéteszi.
(5) A felhasználó a 48. § szerinti, egyetemes szolgáltatóval megkötött villamosenergia-szerződésének megszűnését
követően a 48. § szerinti jogosultságra alapozva egyetemes szolgáltatóval villamosenergia-vásárlásra vonatkozó
szerződéskötéskor ismételten nem hivatkozhat.

III. FEJEZET
EGYES TÖRVÉNYEKET MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
30. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
52. §		
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény VII/A. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„VII/A. FEJEZET
A TÁVMUNKAVÉGZÉS ELTÉRŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYAI
86/A. § (1) A távmunkavégzésre e törvény szabályait a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított
munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során
győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.
(3) A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a VI. Fejezetben meghatározott munkahelyi munkavédelmi
tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős
személyekről, elérhetőségük adatairól.
86/B. § Az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel (a továbbiakban együtt:
számítástechnikai eszköz) végzett távmunka esetén
a) a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
b) a munkavállaló a munkavégzés helyét az a) pont szerinti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja
meg,
c) a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását – eltérő megállapodás hiányában – számítástechnikai
eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.
86/C. § (1) A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban megállapodnak
a munkavégzés helyéről (a továbbiakban: távmunkavégzési hely).
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(2) Az (1) bekezdés szerinti távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen
megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.
(3) A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg
a munkakörülményeket.
(4) A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen
a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk
vonatkozó rendelkezéseket.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja – így különösen a 8. §-ban,
valamint az 57. és 58. §-ban megjelölt személy – a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása,
valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló
ingatlan területén.
(6) A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló
beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
(7) A 81. § (4) bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant
használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és
a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja. A munkáltató az ilyen
céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást
a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.”

31. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása
53. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény I. Fejezete a következő 4/B. és 4/C. §-sal egészül ki:
„4/B. § A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt (a továbbiakban: Kbt.) nem kell alkalmazni az Eximbank
által kötött olyan biztosítási, garancia- és kezességi szerződésekre, amelyeket az Eximbank az e törvény alapján
nyújtott pénzügyi szolgáltatási tevékenységből, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységből és befektetési
szolgáltatási tevékenységből eredő kockázatainak biztosítására köt.
4/C. § A Kbt.-t nem kell alkalmazni a Mehib Rt. által a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által
a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú
biztosítások feltételeiről szóló kormányrendelet alapján nyújtott nem piacképes kockázatú biztosításokra vonatkozó
viszontbiztosítási, viszontgarancia- és viszontkezességi szerződések megkötésére.”
54. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 6. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az állam a központi költségvetés terhére visszavonhatatlanul készfizető kezesként felel az Eximbank által)
„d) a Kormány határozata alapján nyújtott hitel- és pénzkölcsönből”
(eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért.)
55. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meg kell határozni:)
„f ) a Kormány határozata alapján nyújtott hitel- és kölcsönállomány felső határát.”
56. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény
a)
1. § (5) bekezdésében a „továbbá külföldiek magyarországi beruházásaira vonatkozóan jogosult” szövegrész
helyébe a „külföldiek magyarországi beruházásaira vonatkozóan, továbbá a Kormány egyedi döntése alapján
egyéb célokból jogosult” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „továbbá Magyarországon megvalósuló külföldi beruházásokhoz
és azok érdekében létrejött jogviszonyokhoz kapcsolódó” szövegrész helyébe az „a Magyarországon
megvalósuló külföldi beruházásokhoz és azok érdekében létrejött jogviszonyokhoz kapcsolódóan, továbbá
a Kormány egyedi döntése alapján egyéb célokból az” szöveg,
c)
6. § (1) bekezdés c) pontjában a „költségéből” szövegrész helyébe a „költségéből, valamint” szöveg,
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d)

e)
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8/A. § (1) bekezdésében a „beváltásából eredő” szövegrész helyébe a „beváltásából, valamint a Kormány
határozata alapján nyújtott, az Eximbank javára jogszabályi állami készfizető kezességgel fedezett hitel- és
pénzkölcsönből eredő” szöveg,
26. § (1) bekezdés d) pontjában a „kamatköltségei részletes” szövegrész helyébe a „kamatköltségei, valamint
a Kormány határozata alapján nyújtott hitel- és pénzkölcsönhöz kapcsolódó, az Eximbank javára fennálló
állami készfizető kezesség részletes” szöveg

lép.

32. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása
57. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A szabadalmi oltalom tartamára, a negyedik évtől évenként, az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló jogszabályban meghatározott fenntartási díjat kell fizetni. A negyedik évre szóló díj a bejelentés
napjától számított három év lejártával, a további évekre a bejelentés napjának megfelelő naptári napon előre
esedékes.”
58. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/U. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E törvénynek a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény
által megállapított 23. § (1) bekezdését a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően esedékessé
váló díjak esetében kell alkalmazni.”

33. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
59. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

34. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény módosítása
60. §

(1) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/D. §-a
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Gazdasági Versenyhivatal, ha valamely ágazat sajátosságai, egyedi jellemzőinek összessége vagy szerkezeti
struktúrája alapján megalapozottan feltehető, hogy az ágazathoz tartozó valamely piacon a verseny torzul vagy
korlátozódik, és ezen piaci problémák feltárása és kezelése érdekében sürgős beavatkozás indokolt, a piaci
folyamatok feltárása és értékelése céljából végzéssel gyorsított ágazati vizsgálatot indít. A gyorsított ágazati
vizsgálatot elrendelő végzés indokolásában meg kell jelölni, hogy mely piaci jellemzőkre tekintettel szükséges
a gyorsított ágazati vizsgálat megindítása. A gyorsított ágazati vizsgálatot elrendelő végzést hirdetményi úton kell
közölni. A gyorsított ágazati vizsgálatot elrendelő végzés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.”
(2) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/D. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ágazati vizsgálatra és a gyorsított ágazati vizsgálatra megfelelően alkalmazni kell
a) az 53/A. §-t, az 53/B. §-t, az 54. § (1)–(3) bekezdését, az 54/A. § (4) bekezdését, az 55. § (1), (3) és (4) bekezdését,
az 55/A. §-t, az 55/B. § (1), (2) és (7) bekezdését, az 55/C. §-t, az 55/D. §-t, az 56. §-t, a 61. § (1), (1a), (5) és
(6) bekezdését, a 62/B. § (6) és (8)–(10) bekezdését, a 64. §-t, a 64/A. §-t, a 64/B. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdését,
a 64/C. §-t, a 64/E. §-t, a 64/F. §-t, a 65. §-t, a 78. § (2) bekezdését, valamint a 84/C. §-t, továbbá
b) – ha e fejezet eltérően nem rendelkezik – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek
(a továbbiakban: Ákr.)
ba) a jogszerűség elvére, a hatékonyság elvére, az ügyfélre vonatkozó alapelvekre, valamint a jóhiszeműség elvére és
a bizalmi elvre,
bb) a képviselet általános szabályaira és a meghatalmazásra,
bc) a megkeresésre,
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bd) – az eljárás résztvevőinek az eljárással összefüggő kérelmei vonatkozásában – a kérelemre, annak tartalmára,
előterjesztésére és elbírálására, a hiánypótlásra, a kérelem visszautasítására, a kérelemre indult eljárás
megszüntetésére,
be) az igazolási kérelemre,
bf ) az eljárási cselekményről való értesítésre,
bg) az eljárási cselekmények rögzítésére,
bh) a végzésre, a döntés tartalmára és formájára, véglegességére, közlésére, kijavítására, kiegészítésére,
módosítására vagy visszavonására,
bi) a fellebbezésre jogosultakra, az önálló jogorvoslattal támadható végzésekre, a fellebbezés halasztó hatályára,
a fellebbezés előterjesztésére, és
bj) a végrehajtásra
vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy az ügyfélre vonatkozó szabályokat az ágazati vizsgálat, illetve a gyorsított
ágazati vizsgálat tárgyát képező piacon gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásra (a továbbiakban:
az ágazatban működő vállalkozás), a fellebbezésre vonatkozó szabályokat a (4) bekezdés szerinti jogorvoslatra is
alkalmazni kell.”
(3) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/D. §-a
a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ágazati vizsgálat és gyorsított ágazati vizsgálat esetén az 55. § (1) és (3) bekezdése szerinti iratbetekintésre
jogosult az ágazati vizsgálat vagy a gyorsított ágazati vizsgálat irataiba csak a vizsgálat befejezését követően
tekinthet be.
(2b) Gyorsított ágazati vizsgálatra a 65/A. és 65/B. §-t is alkalmazni kell azzal, hogy a gyorsított ágazati vizsgálat
során a bíróság a kérelmezett helyszíni kutatást akkor engedélyezi, ha a Gazdasági Versenyhivatal a kérelmében
valószínűsíti, hogy a gyorsított ágazati vizsgálat céljával és tárgykörével kapcsolatos bizonyítási eszköz az indítvány
szerinti helyen észszerű megalapozottsággal fellelhető. A helyszíni kutatás megkezdésével egyidőben a gyorsított
ágazati vizsgálatot elrendelő végzést a helyszíni kutatással érintettel közölni kell.”
(4) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/D. §-a
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdés szerinti eljárási bírság végrehajtására irányuló eljárásban hozott döntéssel szemben indított
közigazgatási perben a bíróság tizenöt napon belül határoz.”
61. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/E. és 43/F. §-a
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„43/E. § (1) Az ágazati vizsgálat és a gyorsított ágazati vizsgálat eredményéről a Gazdasági Versenyhivatal – észszerű
időn belül – jelentést készít.
(2) A Gazdasági Versenyhivatal a gyorsított ágazati vizsgálat eredményéről a gyorsított ágazati vizsgálat
elrendelését követő egy hónapon belül jelentéstervezetet készít, amely határidőt a Gazdasági Versenyhivatal
elnöke két alkalommal, egyenként legfeljebb egy hónappal meghosszabbíthatja. A jelentéstervezet elkészítésének
határidejét meghosszabbító végzést hirdetményi úton kell közölni. A jelentéstervezet elkészítésének határidejét
meghosszabbító végzés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.
(3) A jelentés elfogadását megelőzően biztosítani kell, hogy az ágazatban működő vállalkozások a jelentés
tartalmára írásban észrevételeket tehessenek. Ennek érdekében a jelentés tervezetének korlátozottan
megismerhető adatot nem tartalmazó változatát észrevételezésre meg kell küldeni az ágazatban működő
vállalkozásoknak olyan időpontban, hogy észrevételeik megtételére ágazati vizsgálat esetén legalább harminc nap,
gyorsított ágazati vizsgálat esetén legalább nyolc nap álljon rendelkezésükre.
(4) A Gazdasági Versenyhivatal – ha az ágazatban működő vállalkozások pontos köre nem állapítható meg, vagy
az ilyen vállalkozások nagy száma miatt a vállalkozások egyenkénti megkeresése aránytalan nehézséggel járna,
továbbá ha az egyéb érdekelteknek a jelentés tervezetével kapcsolatos véleményének megismerése érdekében ezt
szükségesnek tartja – nyilvános meghallgatást tart. A nyilvános meghallgatás helyéről és idejéről, valamint annak
tárgyáról szóló információkat ágazati vizsgálat esetén legalább negyvenöt nappal, gyorsított ágazati vizsgálat
esetén legalább tizenöt nappal a meghallgatást megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzé kell tenni
és arról az ágazatban működő vállalkozásokat hirdetményi úton értesíteni kell. A Gazdasági Versenyhivatal legalább
tíz nappal a meghallgatást megelőzően honlapján közzéteszi a jelentés tervezetének és – ha az észrevételt tevő azt
kéri – a jelentés tervezetére tett észrevételeknek a korlátozottan megismerhető adatot nem tartalmazó változatát.
A meghallgatásról a Gazdasági Versenyhivatal összefoglalót vagy jegyzőkönyvet készít.
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(5) A Gazdasági Versenyhivatal az ágazati vizsgálat vagy gyorsított ágazati vizsgálat eredményéről készített jelentést,
valamint az írásbeli észrevételekről, illetve a meghallgatásról készült összefoglalót vagy jegyzőkönyvet, továbbá
– ha kérik – az ágazatban működő vállalkozásoknak a jelentés tartalmára vonatkozó érdemi észrevételeit tartalmazó
dokumentumok korlátozottan megismerhető adatot nem tartalmazó változatát honlapján közzéteszi.
43/F. § Ha a piacelemzés, az ágazati vizsgálat vagy a gyorsított ágazati vizsgálat eredménye alapján olyan piaci zavar
áll fenn, amely versenyfelügyeleti eljárás révén nem vagy nem teljeskörűen orvosolható, a Gazdasági Versenyhivatal
a) erről tájékoztatja az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságát, illetve a feladat- és hatáskörrel rendelkező
minisztert vagy hatóságot,
b) kötelező erővel nem rendelkező nyilvános ajánlást adhat ki a piaci szereplők számára a tisztességes és hatékony
verseny fenntartását és előmozdítását, az üzletfelek megfelelő tájékoztatását elősegítő legjobb gyakorlatokra,
követendőként ajánlott piaci magatartásra vonatkozóan, vagy
c) szükség esetén jogszabály megalkotását vagy módosítását kezdeményezheti az arra jogosult szervnél.”
62. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 65/A. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgáló
a) a 11. §-ban vagy a 21. §-ban, illetve az EUMSz. 101. vagy 102. cikkében tilalmazott magatartások miatt indított
versenyfelügyeleti eljárásban,
b) a 67. § (3) és (6)–(8) bekezdése alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban,
c) a 67. § (4) bekezdése alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban a 29. § szerinti tilalom megsértésének, illetve
az összefonódás-bejelentésben lényeges tény félrevezető közlésének valószínűsíthetősége esetén vagy
d) a 43/D. § (1a) bekezdése szerinti gyorsított ágazati vizsgálat esetén,
a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel, a vizsgált összefonódással, illetve a gyorsított ágazati vizsgálattal
kapcsolatos bizonyítási eszközök felkutatása céljából bármely ingatlant, járművet, adathordozót – a (2) bekezdésben
foglaltakat is beleértve – átkutathat, oda önhatalmúlag, a tulajdonos (birtokos), illetve az ott tartózkodó személyek
akarata ellenére beléphet, e célból lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat (a továbbiakban: helyszíni
kutatás).”
63. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
a)
39. §-ában a „vizsgálatban, bejelentéssel” szövegrész helyébe a „vizsgálatban, gyorsított ágazati vizsgálatban,
bejelentéssel” szöveg,
b)
43/D. § (4) bekezdésében a „vizsgálat során hozott, az Ákr. alapján önállóan fellebbezhető” szövegrész
helyébe a „vizsgálat vagy a gyorsított ágazati vizsgálat során hozott, az Ákr. alapján” szöveg,
c)
54. § (4) bekezdésében a „vizsgálata, panasszal” szövegrész helyébe a „vizsgálata, a gyorsított ágazati
vizsgálata, panasszal” szöveg
lép.

35. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
64. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/H–232/P. §-sal egészül ki:
„232/H. § (1) Egészségügyi válsághelyzetben a Kormány rendeletében meghatározott fertőzés elleni védettség
igazolása
a) a fertőzésből a Kormány rendeletében meghatározott időn belül történő felgyógyulás vagy
b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált, a fertőzés elleni
oltóanyaggal – a 232/O. §-ban foglaltak kivételével – Magyarország területén történt védőoltás (a továbbiakban:
oltás)
tényének az igazolásával történik.
(2) A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas az e törvény szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban:
védettségi igazolvány), illetve applikáció.
232/I. § (1) A védettségi igazolvány tartalmazza
a) az érintett nevét,
b) az érintett útlevelének okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,
c) az érintett állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,
d) a védettségi igazolvány sorszámát,
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e) az oltás tényének igazolása esetén az oltás idejét,
f ) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint az érvényességét,
g) az a)–f ) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,
h) szöveges jelzésként a Kormány rendeletében meghatározott feliratokat.
(2) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti adatot a Kormány rendeletében meghatározottak szerint kell számítani.
Az érvényesség ténye kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján, online elektronikus felületen
is feltüntethető.
(3) A védettségi igazolvány – a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatként
az érintett személy magánútlevelének számát tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatként az érintett hivatalos útlevelének számát tartalmazza a védettségi
igazolvány, ha az érintett kizárólag hivatalos útlevéllel rendelkezik.
(5) Ha az érintett magánútlevél mellett hivatalos útlevéllel is rendelkezik, kérelmére – e törvényben foglalt feltételek
fennállása esetén – a 232/J. § (1) bekezdése szerinti hatóság a hivatalos útlevél számával feltüntetett védettségi
igazolványt is kiállít.
(6) Ha az (1) bekezdés f ) pontja szerinti adat az érintett gyógyultságából származtatható, az EESZT működtetője
jogosult automatikus információátadás útján átvenni a járványügyi szakrendszerből az érintett gyógyultságának
idejét.
(7) A Kormány rendeletében meghatározott esetben a védettségi igazolvány tartalmazza az oltóanyag típusát
és – amennyiben az alapimmunizáláshoz több oltás szükséges – az egyes oltások idejét. A Kormány rendeletében
előírhatja, hogy az oltóanyag típusára és az egyes oltások idejére vonatkozó adat csak az (1) bekezdés g) pontja
szerinti adat leolvasása útján online elektronikus felületen jelenik meg.
(8) Törvényben meghatározott esetben az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat leolvasása útján online elektronikus
felületen egyéb, törvényben meghatározott adat is kiolvasható.
232/J. § (1) A védettségi igazolványt a Kormány rendeletében meghatározott hatóság (e fejezet alkalmazásában
a továbbiakban: hatóság) állítja ki.
(2) A hatóság adatfeldolgozóként a Kormány rendeletében megjelölt szerveket köteles bevonni.
(3) A védettségi igazolványt a hatóság
a) oltás,
b) az érintett fertőzésből való felgyógyulása,
c) az (5) bekezdésben foglaltak fennállása
esetén hivatalból, egyéb – a Kormány rendeletében meghatározott – esetekben kérelemre állítja ki. A b) ponttól
eltérően kérelemre állítja ki a hatóság a védettségi igazolványt, ha a megbetegedés tényét a polgár a Kormány
rendeletében meghatározott módon igazolja.
(4) A hivatalból, valamint a 232/I. § (5) bekezdése és a (7) bekezdés szerinti kérelemre kiállított védettségi igazolvány
díjmentes, egyéb esetekben igazgatási szolgáltatási díjat kell érte fizetni.
(5) Ha az érintett 232/I. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti, magyar hatóság által kiállított okmányának
okmányazonosítója megváltozik, a védettségi igazolvánnyal rendelkező érintett részére – személyazonosító
igazolvány esetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
szerinti nyilvántartást vezető szerv, útlevél esetében az útiokmány-nyilvántartást vezető szerv (e § alkalmazásában
a továbbiakban együtt: nyilvántartó szerv) jelzésére – a hatóság hivatalból, díjmentesen, az új okmányazonosító
generálását követő 8 napon belül állít ki új védettségi igazolványt.
(6) A nyilvántartó szerv az (5) bekezdésben foglalt feladata ellátása érdekében jogosult megismerni, hogy
az (5) bekezdés szerinti személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány kiállítását kérelmező személy rendelkezik-e
védettségi igazolvánnyal.
(7) Az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány kiállítását,
ha a kérelmező a védettségi igazolványt a (3) és (5) bekezdés szerinti kiállítást követő 30 napon belül nem kapta
kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell kiállítani, ha a részére korábban került
kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre.
(8) A hatóság – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – nem állít ki újabb védettségi igazolványt,
ha az érintett érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezik.
232/K. § (1) Oltás esetén az egészségügyi szolgáltató
a) az oltottság tényét, idejét, a védőoltás típusát,
b) – ha az érintett jelzése szerint a levelezési címe a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímétől
eltér – az érintett levelezési címét,
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c) – ha az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem
rendelkezik – az érintett nevét, a külföldi hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolványának számát,
d) ha az érintett a védettségi igazolvány kiküldését hivatalos iratként kéri, ennek tényét
az EESZT-ben rögzíti, és az EESZT útján – a védőoltás típusa kivételével – haladéktalanul továbbítja a hatóság
részére.
(2) A hatóság
a) az EESZT működtetőjétől
aa) a gyógyult személy Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: TAJ szám),
a 232/I. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot, valamint az igazolvány érvényességi idejének adatát,
ab) oltott személy esetében az érintett TAJ számát, a 232/I. § (1) bekezdés e) és g) pontja szerinti adatot, valamint
az (1) bekezdés szerinti adatokat,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől az érintett személy természetes személyazonosító adatait,
nemét, állampolgárságát, személyi azonosítóját, lakcímét, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülésének
oka és időpontja adatait, továbbá az állandó személyazonosító igazolványának a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdés n) pontja és 29. § (2) bekezdése szerinti
adatait,
c) az útiokmány-nyilvántartást vezető szervtől az érintett személy természetes személyazonosító adatait, személyi
azonosítóját, nemét, állampolgárságát, az útlevél típusát, fajtáját és okmányazonosítóját, valamint érvényességére
vonatkozó adatokat
automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján – átveszi.
(3) A hatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat – a TAJ szám kivételével – a védettségi igazolvány
megszemélyesítése és az érintett részére történő továbbítása érdekében az állandó személyazonosító igazolvány
megszemélyesítéséért felelős szervezetnek továbbítja.
(4) A védettségi igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben
a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.
(5) Az érintett (címzett) kérése alapján személyes átadással kézbesítendő – hivatalos iratként feladott – védettségi
igazolványokat tartalmazó könyvelt küldeményeken – a küldemény esetleges visszakézbesítése során – mellőzhető
a postai szolgáltató által figyelembe veendő feladói adatok feltüntetése, amennyiben azokat a feladást igazoló
elektronikus okirat tartalmazza.
(6) Fertőzésből való felgyógyultságnak a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ellenanyaggal történő
igazolására a hatóság – a teszt megfelelősége esetén – a leletből a vizsgálat értékelését, valamint az érintett
TAJ számát az EESZT-ben rögzíti.
232/L. § (1) Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára.
(2) Az (1) bekezdés szerinti applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján –
igazolja az érintett oltottságát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti applikáció
a) az érintett nevét,
b) az érintett TAJ számát,
c) az oltóanyag típusát, az oltóanyag egyes dózisai beadásának napját
jeleníti meg.
(4) Törvényben meghatározott esetben az (1) bekezdés szerinti applikáció egyéb, törvényben meghatározott
adatokat is megjelentethet.
232/M. § (1) A 232/H–232/L. §-t a TAJ számmal nem rendelkező személyek esetében az e §-ban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
(2) A 232/I. § (1) bekezdés b) és c) pontjától eltérően, ha a nem magyar állampolgár érintett útlevéllel vagy
személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, a védettségi igazolvány útlevél száma rovata az érintett
tartózkodási engedélyének számát tartalmazza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a védettségi igazolvány a tartózkodási engedély felmutatásával érvényes.
(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben az egészségügyi szolgáltató az EESZT-ben az érintett neve mellett
a (2) bekezdés szerinti számot is rögzíti.
(5) Fertőzésből való felgyógyultságnak a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ellenanyaggal történő
igazolására vonatkozó kérelemben a kérelmező a nevét,
a) az útlevelének okmányazonosítóját,
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b) személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját vagy
c) a (2) bekezdésben foglalt esetben a tartózkodási engedélyének számát,
valamint a levelezési címét adja meg.
(6) Az (5) bekezdés szerinti kérelmet csak személyesen lehet benyújtani.
(7) A 232/K. § (2) bekezdésétől eltérően a hatóság a TAJ szám helyett az (5) bekezdés szerinti adatot adja át az EESZT
működtetőjének.
(8) A TAJ számmal nem rendelkező érintett számára az EESZT működtetője nem biztosít védőoltást igazoló
applikációt.
(9) A TAJ számmal nem rendelkező, oltás vagy fertőzöttség miatt védettségi igazolványra jogosult személy esetében
– ha az érintett azzal még nem rendelkezik – az EESZT működtetője az EESZT-ben technikai azonosítót képez és
az érintett nevét, valamint az EESZT-ben rögzítendő adatait ezen azonosítóhoz rendeli.
(10) A 232/K. § (2) bekezdésétől eltérően az EESZT működtetője a TAJ szám helyett az érintett technikai azonosítóját,
valamint a – (2) bekezdésben foglalt esetben – a tartózkodási engedélyének számát adja át a hatóságnak.
(11) Amennyiben az érintett kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján kell kézbesíteni.
(12) A (11) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a külpolitikáért felelős miniszter, valamint a külképviselet
az érintett név- és értesítési adatát a kézbesítés megtörténtéig kezeli.
232/N. § (1) Az EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a védőoltást igazoló védettségi igazolvány
kiállítása érdekében a védőoltás beadását követő egy évig kezeli az érintett 232/I. § (1) bekezdés b)–f ) pontja,
valamint 232/K. § (2) bekezdése szerinti adatait.
(2) A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított három évig kezeli
az érintett 232/K. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatait.
(3) Az EESZT működtetője a 232/L. § (1) bekezdése szerinti applikáció működtetése érdekében – ha törvény
az adatkezelésre hosszabb időt nem állapít meg – az érintett 232/I. § (1) bekezdés a)–g) pontja, valamint 232/L. §
(3) bekezdés b) pontja szerinti adatait az adatok beérkezésétől számított három évig kezeli.
232/O. § (1) A Kormány rendeletében meghatározott, a fertőzés ellen Magyarország területén kívül kapott oltások
esetében a 232/H–232/N. §-t az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében
megjelölt országban kapott, a Kormány rendeletében meghatározott védőoltás esetén a magyar állampolgár és
a Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár
részére a hatóság a védettségi igazolványt 15 napon belül díjmentesen állítja ki.
(3) A kérelemhez csatolni kell a Kormány rendeletében meghatározott iratokat.
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez a kérelmező megadja
a) a természetes személyazonosító adatait,
b) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
c) a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
d) – ha azzal rendelkezik – a TAJ számát.
(5) A hatóság a (4) bekezdés szerinti adatokat – a védettségi igazolvány kiállítása és annak ellenőrzése érdekében –
három évig kezeli.
232/P. § (1) A járvány terjedésének korlátozása érdekében egészségügyi válsághelyzetben a Kormány rendeletében
meghatározhatja azon szolgáltatásokat, üzlethelyiségeket, egyéb helyeket, amelyek kizárólag a védettségi
igazolvány felmutatásával vehetőek igénybe, illetve amelyekbe az érintett kizárólag védettségi igazolvány
felmutatásával léphet be. A Kormány rendeletében meghatározott esetekben a védettségi igazolvány felmutatása
mentesítést adhat jogszabályban előírt járványügyi intézkedés alól.
(2) Nem kell védettségi igazolványt felmutatnia a 18 év alatti személynek.
(3) A védettségi igazolvány felmutatása során az érintett a védettségi igazolványon szereplő személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványát felhívásra köteles bemutatni. A védettségi igazolvány meglétét ellenőrző
szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő
adatok megismerésére.
(4) A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védettségét
a 232/L. § (1) bekezdése szerinti applikációval igazolja. Ebben az esetben az érintett személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványának felmutatására is felhívható. Az (1) bekezdés szerinti applikációt ellenőrző szerv
vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok,
valamint az applikációban foglalt adatok megismerésére.
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(5) Az ellenőrző szerv vagy személy a (3) vagy (4) bekezdésben szereplő hatósági igazolványok és a 232/L. §
(1) bekezdése szerinti applikáció adatait – ha törvény eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.”
65. §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a fertőzést,
b) a fertőzésből való gyógyultság számítási idejét, a gyógyultság igazolását,
c) a védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos részletszabályokat, valamint a védettségi igazolványon szöveges
jelzésként feltüntetendő feliratokat,
d) a védettségi igazolvány érvényességi idejét,
e) a hatóságot,
f ) az eljárásban közreműködő adatfeldolgozókat,
g) a 232/P. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokat, üzlethelyiségeket, egyéb helyeket, eseteket,
h) a védettségi igazolványnak az e törvény szerinti adattartalmát, annak megjelenítésének módját.”
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„k) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével a védettségi
igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat, a díj megfizetésével, beszedésével, kezelésével,
nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,
l) a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben a 232/O. §
(2) bekezdése szerinti országokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

66. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
a)
154/A. § (5) bekezdésében az „és legnagyobb összegét a Kormány rendeletben” szövegrész helyébe
az „összegét a Kormány rendeletben” szöveg,
b)
155. § (3) bekezdésében az „esetében – a 156/A. §-ban foglalt kivétellel –” szövegrész helyébe az „esetében”
szöveg,
c)
155. § (10) bekezdésében az „(ide nem értve a megyei jogú városban székhellyel rendelkező megyei
intézményt)” szövegrész helyébe az „(ide nem értve a megyeszékhelynek nem minősülő megyei jogú
városban székhellyel rendelkező megyei intézményt)” szöveg,
d)
155. § (10) bekezdésében a „klinikai központját kell” szövegrész helyébe a „klinikai központját, ennek
hiányában a megyeszékhelyen legalább egy telephellyel rendelkező állami fenntartású fekvőbetegszakellátást nyújtó intézményt kell” szöveg,
e)
232/G. § (2) bekezdésében az „1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át” szövegrész helyébe az „1993. évi
XCIII. törvény 86/A–86/C. §-át” szöveg,
f)
247. § (1a) bekezdés g) pontjában a „legkisebb és legnagyobb” szövegrész helyébe a „legkisebb” szöveg
lép.

36. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása
67. §

(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 93. § (1) bekezdés g) pontja a következő gd) alponttal
egészül ki:
(Mentes az adó alól:
a termék importja)
„gd) az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) vagy az uniós jog alapján létrehozott ügynökség vagy szerv
által, ha a Bizottság vagy ezen ügynökség, illetve szerv az uniós jog által ráruházott feladatok ellátása keretében,
a Covid19-világjárványra való reagálás érdekében importálja a terméket, feltéve, hogy a Bizottság vagy ezen
ügynökség, illetve szerv nem értékesíti tovább ellenérték fejében az importált terméket.”
(2) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 93. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az (1) bekezdés g) pont gd) alpontja szerinti adómentességre vonatkozó feltételek a továbbiakban
nem állnak fenn, akkor a fizetendő adót abban az időpontban alkalmazandó szabályoknak megfelelően kell
megállapítani, amikor a mentesség feltételei már nem állnak fenn.”
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68. §

(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 107. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Mentes az adó alól a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha az)
„f ) a Bizottság vagy az uniós jog alapján létrehozott ügynökség vagy szerv részére történik, ha a Bizottság vagy
ezen ügynökség, illetve szerv az uniós jog által ráruházott feladatok ellátása keretében, a Covid19-világjárványra
való reagálás érdekében szerzi be a terméket vagy veszi igénybe a szolgáltatást, feltéve, hogy a Bizottság vagy ezen
ügynökség, illetve szerv nem értékesíti, illetve nem nyújtja tovább ellenérték fejében a beszerzett terméket, igénybe
vett szolgáltatást.”
(2) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 107. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az (1) bekezdés f ) pontja szerinti adómentességre vonatkozó feltételek a továbbiakban nem állnak fenn,
akkor a fizetendő adót abban az időpontban alkalmazandó szabályoknak megfelelően kell megállapítani, amikor
a mentesség feltételei már nem állnak fenn.”

69. §		
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 268. § g) pontja a következő gt) alponttal egészül ki:
[Ez a törvény – az Art.-vel együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, valamint annak
a következő irányelvekkel történt módosításai:]
„gt) a Tanács (EU) 2021/1159 irányelve (2021. július 13.) a 2006/112/EK irányelvnek az importra, valamint bizonyos
termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó, a Covid19-világjárványra válaszul bevezetett
ideiglenes mentességek tekintetében történő módosításáról;”
70. §		
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 354. §-sal
egészül ki:
„354. § E törvénynek a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvénnyel
megállapított 93. § (1) bekezdés g) pont gd) alpontját és (1a) bekezdését, 107. § (1) bekezdés f ) pontját és 107. §
(4a) bekezdését a 2020. december 31-ét követően teljesített ügyletekre kell alkalmazni.”
71. §		
Hatályát veszti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
a)
184. § (2)–(10) bekezdése,
b)
257/G. § (2) bekezdésében az „ , a 184. § (2) bekezdésében” szövegrész,
c)
346. §-a.

37. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosítása
72. §

(1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 33/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján indult hatósági eljárás ügyintézési határideje 2022. március 1-jén,
a (2) bekezdés szerinti kérelem alapján indult hatósági eljárás ügyintézési határideje 2022. július 1-jén kezdődik.”
(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 33/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdés szerinti kompenzáció és a (6) bekezdés alapján visszamenőlegesen járó különbözet más törvény
alkalmazása során rokkantsági ellátásnak minősül.”

38. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
73. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36/A. § Kormányrendelet az állami fenntartású egészségügyi intézmény egyes tárgyévi vagy költségvetési éven túli
kötelezettségvállalásait feltételhez kötheti vagy korlátozhatja.”
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39. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
74. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 87. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„87. A távmunkavégzés
196. § (1) Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében
a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.
(2) A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő
foglalkoztatásában.
(3) Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során
a) a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
b) a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja,
c) a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez
munkát, és
d) a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot
tartson.
(4) Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet
a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan
terhet.
(5) A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más
munkavállalónak biztosít.”

40. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása
75. §		
A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény a következő 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B. § A 13. §-ban foglaltaktól eltérően a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság gyakorolja az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 1., cégjegyzékszám: 01-09-073183) felett.”

41. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása
76. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó a megfelelőségi véleményt minden naptári év június 30.
napjáig köteles beszerezni.”
77. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
a)
32/A. § (2) bekezdésében a „Hivatal megállapítja” szövegrész helyébe a „Hivatal – a közszolgáltató és
a közszolgáltatói alvállalkozó kérelmére – megállapítja” szöveg,
b)
92/F. § (1) bekezdésében a „2021. július 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31.” szöveg és
a „2021. július 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. június 30-ig” szöveg,
c)
92/F. § (2) bekezdésében a „vagy közszolgáltatói alvállalkozói tevékenységét 2021. január 1-jét követően
kezdi meg, a megfelelőségi véleményt első alkalommal 2021. július 31. napjáig” szövegrész helyébe
a „tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdte meg, továbbá a közszolgáltatói alvállalkozó
a megfelelőségi véleményt első alkalommal 2022. június 30. napjáig” szöveg
lép.

42. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
78. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény X. Fejezete a következő 112/A. §-sal egészül ki:
„112/A. § [Adatszolgáltatás családi pótlékról, házasságról, élettársi kapcsolatról, várandósságról]
(1) A kincstár elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére havonta, a tárgyhónapot
követő hónap 5. napjáig azoknak a magánszemélyeknek az adatairól, akiknek a tárgyhónapban családi pótlékot
folyósított. Az adatszolgáltatás tartalmazza
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a) a jogosult, az ellátásra jogosító gyermek természetes személyazonosító adatait, TAJ számát, és
– ha az rendelkezésre áll – adóazonosító jelét;
b) a jogosult házastársának, bejegyzett élettársának vagy élettársának természetes személyazonosító adatait,
TAJ számát és – ha az rendelkezésre áll – adóazonosító jelét;
c) a jogosult családi állapotára, élettársi kapcsolatára vonatkozó adatot;
d) az ellátásra jogosító gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának fennállására vonatkozó adatot;
e) a jogosult és az ellátásra jogosító gyermek lakó-, illetve tartózkodási helyére vonatkozó adatot;
f ) a jogosult házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa lakó-, illetve tartózkodási helyére vonatkozóan rendelkezésre
álló adatot;
g) az ellátás kifizetésével összefüggő adatot (fizetési számlaszám vagy postai utalási cím).
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokról a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium mint
családtámogatási kifizetőhely is adatszolgáltatást teljesít elektronikus úton az állami adó- és vámhatóság részére
havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.
(3) Az állami adó- és vámhatóság megkeresésére 8 napon belül elektronikus úton adatot szolgáltat az alábbi
adatokról:
a) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába élettársként bejegyzett
magánszemélyek
aa) természetes személyazonosító adatairól,
ab) élettársi kapcsolatának fennállásáról, annak kezdő időpontjáról, illetve megszűnése időpontjáról;
b) az Országos Kórházi Főigazgatóság az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján a magánszemély
nyilatkozatában a várandósságra vonatkozóan közölt adatok megerősítése érdekében a várandósság tényéről,
valamint, ha az rendelkezésre áll, a várandósság 91. napjának betöltéséről;
c) az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető szerv az elektronikus anyakönyvnek a házassággal
összefüggésben nyilvántartott adatai közül
ca) a házastársak természetes személyazonosító adatairól,
cb) a házasságkötés időpontjáról,
cc) a házasság megszűnésének, felbontásának vagy érvénytelenné nyilvánításának tényéről, időpontjáról.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás adatait az állami adó- és vámhatóság
a) az Szja. tv. szerinti adóbevallási tervezethez kapcsolódó eljárásban,
b) az Szja. tv. szerinti az összevont adóalapot csökkentő, az összevont adóalap adójából igénybe vehető
kedvezmények ellenőrzéshez,
c) kockázatelemzési eljáráshoz,
d) végrehajtáshoz
használhatja fel.”
79. §		
Hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 256. § 17. pontja.

43. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény módosítása
80. §		
Hatályát veszti az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 255. § (11) bekezdése.
81. §		
Nem lép hatályba az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 96. § 1–8. pontja.

44. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása
82. §		
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi
LVIII. törvény
a)
188. §-ában, 220. § (1) bekezdésében, 225. § (1) bekezdésében, 235. § (1) bekezdésében, 236. §
(1) bekezdésében, 246. § (1) bekezdésében, valamint 257. § (1) bekezdésében a „2021. június 30. napjáig”
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b)
c)
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szövegrész helyébe az „a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig” szöveg,
237. § (1) bekezdésében az „a tizennégy” szövegrész helyébe az „a legalább tíz, de legfeljebb tizennégy”
szöveg,
238. §-ában, 243. §-ában és 244. §-ában a „követő tizennégy napos elkülönítés” szövegrész helyébe a „követő
elkülönítés” szöveg

lép.
83. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény
a)
194. §-a,
b)
195. §-a,
c)
230. §-a és
d)
236. § (6) bekezdése.

45. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosítása
84. §		
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/A. § Ez a törvény 2022. június 1-jén hatályát veszti.”
85. §		
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 4. § (6) bekezdésében a „II–III. Fejezetében”
szövegrész helyébe a „III. Fejezetében” szöveg lép.
86. §		
Hatályát veszti a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
a)
4. § (5) bekezdésében az „országos és” szövegrészek,
b)
4. § (6) bekezdésében az „országos és” szövegrész.

46. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény módosítása
87. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igazságügyi alkalmazotti álláspályázatok kiírásához kapcsolódó eljárási cselekmények tekintetében
a 2021. október 3. napján újrakezdődött határidő figyelembevételével kell eljárni.”
88. §

(1) A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 9. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ítélőtábla, a törvényszék és járásbíróság elnöke, valamint a Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék és a járásbíróság
elnökhelyettese, továbbá a kollégiumvezető, a kollégiumvezető-helyettes, a csoportvezető és a csoportvezetőhelyettes [e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: bírósági vezető] kinevezése a veszélyhelyzetre
tekintettel 2021. október 31. napjáig meghosszabbodott, és az érintett bírósági vezetői állásra 2021. október 2. napját
követően kiírt bírósági vezetői álláspályázat elbírálása 2021. október 31. napjáig nem történt meg, a bírósági vezetői
pályázat elbírálásáig a kinevezésre jogosult a bírósági vezetői állást megbízás útján töltheti be.”
(2) A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 9. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt meghosszabbodott határozott idejű bírói testületi tagi megbízatás tekintetében
az új tag megválasztása nem volt lefolytatható a veszélyhelyzet ideje alatt, a határozott idő meghosszabbodik
mindaddig, amíg a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul
megtartott választáson a testület új tagját meg nem választják.”

89. §

(1) A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 11. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A bírói álláspályázatok kiírásához kapcsolódó eljárási cselekmények tekintetében a 2021. október 3. napján
újrakezdődött határidő figyelembevételével kell eljárni.”
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(2) A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 11. § (7) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt meghosszabbodott határozott idejű bírói kinevezés tekintetében a határozatlan
idejű kinevezéshez vagy a határozott idejű kinevezés meghosszabbításához szükséges intézkedések, eljárások
nem voltak lefolytathatóak a veszélyhelyzet ideje alatt, a határozott idő meghosszabbodik mindaddig,
amíg a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul le nem
folytatják a határozatlan idejű kinevezéshez vagy a határozott idejű kinevezés meghosszabbításához szükséges
intézkedéseket, eljárásokat, kivéve, ha a bíró a nyilatkozata szerint nem kéri a határozatlan időre történő bírói
kinevezését, illetve a határozott idejű kinevezés meghosszabbítását.”
90. §

(1) A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 13. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ügyészségi alkalmazotti álláspályázatok elbírálásához kapcsolódó eljárási cselekményekre vonatkozó
határidő a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, és a veszélyhelyzet ideje alatt az eljárási cselekményt nem lehetett
foganatosítani, a határidő újrakezdődik a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
első napon.”
(2) A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 13. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt meghosszabbodott határozott idejű ügyészségi alkalmazotti kinevezés
tekintetében a határozatlan idejű vagy az újabb határozott idejű kinevezéshez szükséges intézkedések, eljárások
nem voltak lefolytathatóak a veszélyhelyzet ideje alatt, a határozott idő meghosszabbodik mindaddig, amíg
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul le nem folytatják
a határozatlan idejű vagy az újabb határozott idejű kinevezéshez szükséges intézkedéseket, eljárásokat.”
(3) A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 13. § (8) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt meghosszabbodott határozott idejű ügyészségi testületi tagi megbízatás
tekintetében az új tag megválasztása nem volt lefolytatható a veszélyhelyzet ideje alatt, a határozott idő
meghosszabbodik mindaddig, amíg a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően
haladéktalanul megtartott választáson a testület új tagját meg nem választják.”

91. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 24. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Ezen alcím rendelkezéseit a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napján
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
92. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 50. § (1) bekezdés g) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Reorganizációt a fenyegető fizetésképtelenségben lévő vállalkozás kezdeményezhet, kivéve, ha)
„g) a reorganizáció kezdő napját megelőző 3 üzleti évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti
bármelyik beszámolója nem került közzétételre és letétbe helyezésre, vagy”
93. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 74. §-a a következő
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Azon gazdasági társaság esetében, amelyben az állam közvetlen vagy közvetett befolyása az 1%-os
mértéket nem haladja meg, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter kérelmet nyújthat be a bírósághoz,
a Cstv. IV. Fejezetének mellőzése iránt. A kérelmet a bíróság 8 napon belül bírálja el. A bíróság a végzésében
felmenti a Cstv. 66. § (2) bekezdése alapján kirendelt állami felszámolót, és egyidejűleg a felszámolók
névjegyzékéből kirendeli az ideiglenes vagyonfelügyelőt, vagyonfelügyelőt, illetve a felszámolót. A felmentett
állami felszámoló költségtérítésére a Cstv. 27/A. § (9) bekezdését kell alkalmazni. A felmentett állami felszámoló
az új kirendelt felszámoló részére a kirendelésétől számított 8 napon belül teljesíti a Cstv. 27/A. § (11) bekezdésében
meghatározott kötelezettségeket.”
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94. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 82. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.)
hatálya alá tartozó adósságrendezési eljárásban részt vevő adós és egyéb kötelezett a veszélyhelyzet ideje alatt
kihirdetett jogszabályok alapján igénybe vette a hiteltörlesztési moratóriumot, a bíróságon kívüli adósságrendezési
megállapodás, a bírósági adósságrendezési egyezség, a bírósági adósságrendezési egyezség módosítása, valamint
a bírósági adósságtörlesztési terv elkészítésénél a teljesítési határidőt úgy kell megállapítani, hogy az figyelembe
vegye a futamidőnek a fizetési moratóriumra tekintettel történő meghosszabbodását is.
(2) Az e törvény hatálybalépése előtt megkötött bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban,
bírósági adósságrendezési egyezségben, illetve bírósági adósságtörlesztési végzésben az (1) bekezdés
szerinti hiteltörlesztési moratóriumot igénybe vevő adós számára a pénzügyi intézmény kimutatást küld
– a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tartozásokra tekintettel – a törlesztések teljesítési határidejének
meghosszabbításáról. A bírósági adósságrendezési eljárásban az adós kérelmére a bíróság 15 napon belül végzést
hoz az adósságrendezési egyezség, illetve az adósságtörlesztési végzés ennek megfelelő kiegészítéséről. A végzés
ellen csak az adós és az érintett hitelező élhet fellebbezéssel. A kérelem és a fellebbezés benyújtása illetékmentes.”
95. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 90. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„90. § Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házakat működtető civil szervezetek
kijelölésének hatálya visszavonásig, de legfeljebb 2022. december 31-éig – nyilvános pályázat kiírása
nélkül – meghosszabbodik.”
96. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 103. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„103. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a Nemzeti Kulturális Alapról
szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt eltérésekkel
2022. december 31-ig kell alkalmazni.”
97. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 104. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) 2006. és 2020. között felhalmozódott maradványa
felhasználása tekintetében az Áht. 86. § (4) bekezdésétől eltérően az Alap költségvetési maradványa
felhasználásának a fejezetet irányító szerv általi engedélyezéséhez az államháztartásért felelős miniszter
hozzájárulása nem szükséges, a veszélyhelyzet ideje alatt a maradvány teljes összege felhasználható
a veszélyhelyzetből eredő, a kulturális ágazatot érintő hátrányos következmények enyhítése érdekében kulturális
támogatási célokra, a (2) bekezdés szerinti módon.”
98. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 35. alcíme a következő 104/A. §-sal
egészül ki:
„104/A. § (1) A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénynek (a továbbiakban:
2021. évi Kvtv.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvénynek
(a továbbiakban: 2022. évi Kvtv.) az Alap tekintetében történő végrehajtása során – az NKA tv. 7/A. §
(3) bekezdésétől eltérően – az Alap tárgyévi bevétele terhére vállalható kötelezettségvállalás, valamint éven
túli kötelezettségvállalás mértéke – a várható teljesülés figyelembevételével – a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet
LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet és a 2022. évi Kvtv. 1. melléklet LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet bevételi
előirányzata (a továbbiakban együtt: bevételi előirányzat) 100%-áig terjedhet. Az Alap 2021. évi és 2022. évi
bevétele, valamint kezelő szervének az Alap kezelésével összefüggő 2021. évi és 2022. évi bevétele nem vonható el,
azt befizetési kötelezettség nem terheli.
(2) A bevételi előirányzathoz képest történő többletbevétel keletkezése esetén az Alap Bizottsága döntésével
a kötelezettségvállalással nem terhelt bevételi többletforrás mértékéig a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet LXVII. Nemzeti
Kulturális Alap fejezet kiadási előirányzata és a 2022. évi Kvtv. 1. melléklet LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet
kiadási előirányzata (a továbbiakban együtt: kiadási előirányzat) túlléphető.
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(3) Az Alap Bizottsága (2) bekezdés szerinti döntése esetén a kiadási előirányzat a bevételi előirányzat erejéig
megemelésre kerül.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben az Alap Bizottsága úgy dönt, hogy nem szükséges a kiadási előirányzat
túllépése és a többletbevétel erejéig történő megemelése, az így keletkezett maradvány felhasználása tekintetében
az (5)–(7) bekezdés alapján kell eljárni.
(5) Az Alap költségvetési maradványa összegével – az Áht. 86. § (4) bekezdésétől eltérően – az éves költségvetési
beszámoló elkészítését megelőzően a tárgyévi kiadási előirányzat megemelhető. Az év végi maradvány a tárgyévi
bevételi terv teljesülése előtt a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű módosításával igénybe vehető.
(6) Az Alap e § szerinti maradványa felhasználása tekintetében a fejezetet irányító szerv általi engedélyezéséhez
az Áht. 86. § (4) bekezdésétől eltérően az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása nem szükséges,
a maradvány teljes összege felhasználható a veszélyhelyzetből eredő, a kulturális ágazatot érintő hátrányos
következmények enyhítése érdekében kulturális támogatási célokra.
(7) Az Alapnak az e § szerinti bevétele és maradványa az NKA tv.-ben foglalt döntéshozatali eljárás alapján kerül
felhasználásra.”
99. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (2) bekezdést a helyi önkormányzati tulajdonban vagy vagyonkezelésben álló temetőben költségvetési
támogatásból létesített, 2020. december 18. napján vagy ezt követően első alkalommal megváltásra kínált
új urnafülke megváltása után fizetett díj tekintetében nem kell alkalmazni.”
100. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
a)
24. alcím címében és 83. § nyitó szövegrészében az „A 2020. évi CVII.” szövegrész helyébe az „Az egyes kiemelt
társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló
átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII.” szöveg,
b)
83. § d) pontjában az „a 2020. évi CVII.” szövegrész helyébe az „az egyes kiemelt társadalmi csoportok,
valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti
intézkedésekről szóló 2020. évi CVII.” szöveg,
c)
94. § (1) bekezdésében az „amelynek hatálya 2020. december 15-e és 2021. november 23-a közötti időben
járt le” szövegrész helyébe az „amelynek hatálya 2020. december 15-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnése közötti időben járt le” szöveg
lép.
101. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 13. §
(6) bekezdése.
102. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 32. §-a.
103. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 97. §
(2) bekezdése.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
47. Hatálybalépés
104. § (1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
A 83. § 2022. március 1-jén lép hatályba.
A 81. § 2022. július 1-jén lép hatályba.
A 3–11. alcím, a 13. alcím, a 16. alcím, a 19–21. alcím, a 23–25. alcím, a 27. alcím, a 29–34. alcím, a 64. §, a 65. §,
a 36. alcím, a 37. alcím, a 39–41. alcím, a 79. §, a 80. §, a 87–94. §, a 96–103. § és az 1. melléklet a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.
(5) A 22. alcím a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor lép hatályba.
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(6) A 3–11. alcím, a 13. alcím, a 16. alcím, a 19–21. alcím, a 23–25. alcím, a 27. alcím, a 29–34. alcím, a 64. §, a 65. §,
a 36. alcím, a 37. alcím, a 39–41. alcím, a 79. §, a 80. §, a 87–94. §, a 96–103. § és az 1. melléklet hatálybalépésének
időpontját a miniszterelnök annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi
határozatával állapítja meg.

48. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
105. §		
E törvény
a)
27. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése és 31. cikk (3) bekezdése alapján,
b)
27. § (2) és (3) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk
(1) bekezdése alapján,
c)
88. §-a az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése alapján,
d)
89. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,
e)
90. §-a és 101. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

49. Az Európai Unió jogának való megfelelés
106. § (1) Az 67–70. § a 2006/112/EK irányelvnek az importra, valamint bizonyos termékértékesítésekre és
szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó, a Covid19-világjárványra válaszul bevezetett ideiglenes mentességek
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. július 13-i (EU) 2021/1159 tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
(2) A 13. alcím a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis,
Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának,
ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi CXXX. törvényhez
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet „II. Igazolás nélkül, költségként
elszámolható tételek alcíme” a következő 11. ponttal egészül ki:
„11. a munka törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően
a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak
a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen
meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő
összeg – ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett
napokkal arányos része –, feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben az I. Jellemzően
előforduló költségek alcím 24. pont c) és d) alpontja alapján költséget nem számol el.”
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2021. évi CXXXI. törvény
a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges
adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről*
1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
1. §		
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a következő 51/L–51/P. §-sal egészül ki:
„51/L. § (1) A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény)
szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint
(a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke – az 51/N. §-ra figyelemmel –
1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi
iparűzési adómérték több, mint 1 százalék.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés – ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő
adóévben fennállnak – alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.
(3) Annak a naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak, amely a tevékenységét
a) 2021-ben kezdte meg,
aa) az (1) bekezdést a 2021. évben kezdődő adóévében,
ab) a (2) bekezdést a 2022. évben kezdődő adóévében,
b) 2022-ben kezdte meg, a (2) bekezdést a 2022. évben kezdődő adóévében
kell alkalmaznia.
51/M. § (1) A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben
az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni, ha:
a) a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)–(6) bekezdése szerint
nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre,
b) az a) pont szerinti feltételnek meg nem felelő vállalkozó 2022. február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye
szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy
ba) a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan
mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint
bb) – ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.
(2) Az (1) bekezdés szerint meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az adóhatóság a mikro-, kis- és
középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
51/N. § (1) Az 51/L. § (1) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. E támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó
ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című,
2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza
szerinti átmeneti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható, illetve vehető igénybe.
(2) Az 51/L. § (2) bekezdés szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése
szerinti állami támogatásnak minősül. E támogatás a vállalkozó döntésétől függően – ide nem értve a (4) bekezdés
b) pontjában említett esetet –
a) a vállalkozó tevékenységének függvényében
aa) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásként,
ab) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásként vagy
ac) a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatásként, vagy
b) átmeneti támogatásként
nyújtható, illetve vehető igénybe.
(3) Az (1) vagy a (2) bekezdés szerint nyújtható (igénybe vehető) átmeneti támogatás támogatástartalma
a 2021. évben végződő adóévi – az 51/L. § (3) bekezdése a) pont szerinti esetben a 2021. évben kezdődő adóévi –
adóalap, valamint az alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték (a továbbiakban: általános
adómérték) és az 51/L. § (1) bekezdés szerinti adómérték (a továbbiakban: csökkentett adómérték) különbözetének
(a továbbiakban: különbözet-adómérték) szorzatával egyező összeg.
* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Az 51/L. § (3) bekezdés b) pont szerinti esetben a támogatás támogatástartalma a 2022. évben kezdődő adóévi
adóalap, valamint a különbözet-adómérték szorzatával egyező összeg, s e támogatás, ha a vállalkozó tevékenységét
a) 2022. január 1. és 2022. június 30. között kezdi meg, a vállalkozó döntésének és tevékenységének függvényében
a (2) bekezdés szerinti,
b) 2022. július 1. és 2022. december 31. között kezdi meg, akkor a (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogcímen nyújtható, illetve vehető igénybe.
(5) Ha – a (2) bekezdés b) pontja alkalmazása esetén – a (3) bekezdés szerinti adóalap összegét meghaladja
a 2022. évben végződő adóévi – az 51/L. § (3) bekezdése a) pont ab) alpontja szerinti esetben a 2022. évben
kezdődő adóévi – adóalap összege (a továbbiakban: többlet-adóalap), akkor a többlet-adóalap valamint
különbözet-adómérték szorzatával egyező összegű támogatás a (2) bekezdés a) pont szerinti jogcímen nyújtható,
illetve vehető igénybe.
(6) A (2) bekezdés b) pontjának alkalmazása esetén a vállalkozónak 2022. február 25-ig, a (4) bekezdés a) pontjának
alkalmazása esetén a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül, de legkésőbb 2022. június 30-ig
a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkoznia kell arról, hogy
a) az 51/L. § (2) bekezdés szerinti intézkedés támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni
átmeneti támogatásként, és
b) 2019. december 31-én nem minősült olyan az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Atr.) 6. § (4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, amely az Atr. 6. § (4a) c) pontja szerinti eljárás
hatálya alatt áll, vagy amelynél az Atr. 6. § (4a) d) pontja szerinti körülmény áll fenn, valamint
c) – ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.
(7) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatástartalmat a vállalkozó számára a székhelye és a telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság a 2021. évben végződő – az 51/L. § (3) bekezdése a) pont szerinti esetben a 2021. évben
kezdődő, az 51/L. § (3) bekezdése b) pont szerinti esetben a 2022. évben kezdődő – adóévről szóló adóbevallás
benyújtását követő hónap utolsó napjáig, a 39/B. § (3) bekezdése szerinti adóalap-megállapítást választó vállalkozó
esetén 2022. február 28-ig visszaigazolja.
(8) Ha a vállalkozót – ide nem értve a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot tevő, 39/B. § (3) bekezdés szerinti adóalapmegállapítást alkalmazó vállalkozót – nem terheli iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettség a 2022. évben, részére
az 51/L. § (2) bekezdés szerinti adóelőny a (2) bekezdés a) pontja szerinti jogcímeken nyújtható, illetve vehető
igénybe.
(9) A (8) bekezdés szerinti esetben a támogatás támogatástartalma a 2022. adóévi adóalap, valamint a különbözetadómérték szorzatával egyező összeg.
(10) Ha a vállalkozó az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy a halászati és akvakultúra-ágazatban is
folytat tevékenységet, az egyes ágazatokra eső átmeneti támogatás arányát annak alapján kell megállapítani, hogy
az adott ágazatban folytatott tevékenységből származó árbevétel milyen arányt képviselt a vállalkozó 2021. évi
árbevételén belül.
(11) Ha az átmeneti támogatásként nyújtott egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, vagy a (10) bekezdés szerinti tevékenységre eső átmeneti támogatás támogatástartalma
meghaladja a 10 000 eurónak megfelelő forintösszeget, az önkormányzati adóhatóság a (7) bekezdésben
meghatározott határnapot követő második hónap utolsó napjáig megküldi az állami adó- és vámhatóság részére
az egyedi támogatásnak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.
(12) Az állami adó- és vámhatóság a (7) bekezdésben meghatározott határnapot követő harmadik hónap utolsó
napjáig továbbítja a (11) bekezdés szerinti adatokat az állami támogatások európai uniós versenyszempontú
vizsgálatáért felelős szervezet részére a közlemény 4. szakasza szerinti közzététel céljából.
(13) Ha a vállalkozó az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy a halászati és akvakultúra-ágazatban is
folytat tevékenységet, az igénybe vehető támogatás összegét
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
b) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet
c) a 717/2014/EU bizottsági rendelet
alkalmazásával az alapján kell meghatározni, hogy az adott ágazatban folytatott tevékenység milyen arányt
képviselt az adózó 2021. évi árbevételén belül.
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(14) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozat, az 51/M. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat kizárólag az állami
adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon nyújtható be. A nyilatkozatokat az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton megküldi
a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára.
51/O. § (1) Átmeneti támogatásban az a mikro-, kis- és középvállalkozás részesülhet, amely 2019. december 31-én
nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon mikro-, kis- és középvállalkozás számára,
amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés
időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. §
(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
(3) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal
együtt vállalkozásonként – a mikro-, kis- és középvállalkozás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg
a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a (4) és (5) bekezdés szerinti kivétellel.
(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozás esetén
az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott
egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem
haladhatja meg a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(5) A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozás esetén az e tevékenységhez
nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal
együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg
a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(6) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott
csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű
támogatás nem csökkenti a támogatás (3)–(5) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.
(7) Ha egy mikro-, kis- és középvállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a (3)–(5) bekezdés szerint
eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást
vezet, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes
maximális összeg vállalkozásonként – a mikro-, kis- és középvállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe
véve – ne haladja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy mikro-, kis- és középvállalkozás a (4)
és (5) bekezdés szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális átmeneti támogatás összege mikro-, kisés középvállalkozásonként – a mikro-, kis- és középvállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem
haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(8) A mikro-, kis- és középvállalkozásnak (kedvezményezettnek) és az adóhatóságnak az átmeneti támogatással
kapcsolatos minden iratot a kedvezmény igénybevételét követő tíz évig meg kell őriznie.
51/P. § (1) A 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint
ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2-án hatályos és alkalmazandó önkormányzati
adórendeletben megállapított adómértéke.
(2) Az önkormányzatnak a 2020. december 2-án hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt
a 2022. évben végződő adóévben is fenn kell tartania.
(3) A települési önkormányzat a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.”

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
2. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a)
29. §-ában a „87 százalékát” szövegrész helyébe a „89 százalékát” szöveg,
b)
47. § (5) bekezdésében a „87 százaléka” szövegrész helyébe a „89 százaléka” szöveg
lép.
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3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása
3. §		
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 4. § (3) bekezdésében
a „15,5 százalék” szövegrész helyébe a „13 százalék” szöveg lép.

4. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása
4. §		
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Támogatás illeti meg
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján történő befizetés esetén a befizetés évében a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket
a naptári évben befizetett összeg 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb évi 24 ezer forint összegben;
b) a Magyarországon nevelésbe vett gyermeket az (1) bekezdés a) pontja szerinti befizetéstől függetlenül évi 24 ezer
forint összegben;
c) az a) pontban nem említett gyermeket az (1) bekezdés a) pontja szerinti befizetés esetén a naptári évben
befizetett összeg 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 12 ezer forint összegben.”
5. §		
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A kiutaló Start-számlával nem rendelkező gyermek esetében)
„b) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a naptári évet követő év február első munkanapjáig megküldött
– a nevelés naptári évben fennálló időtartamára vonatkozó adatszolgáltatást is tartalmazó – értesítés alapján
a jogosultság időszakával arányosan az igénylés kézhezvételétől, de legkorábban a benyújtási határidő lejártától
számított 30 naptári napon belül évi 24 ezer forint támogatást,
c) a tárgyévben legalább hat hónapig Magyarországon nevelésbe vett és az adatszolgáltatás napján is nevelés alatt
álló, 2005. december 31-ét követően született gyermek javára a kiutaló a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
adatszolgáltatása alapján (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatáson felül további 24 ezer forint támogatást”
(ír jóvá.)

5. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosítása
6. §		
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
a)
10. § (1) bekezdésében a „102 ezer forint” szövegrész helyébe a „108 ezer forint” szöveg, a „170 ezer forint”
szövegrész helyébe a „179 ezer forint” szöveg,
b)
21. § (1) bekezdésében a „11” szövegrész helyébe a „10” szöveg,
c)
23. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „11” szövegrész helyébe a „10” szöveg
lép.

6. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása
7. §		
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (1) bekezdésében a „15,5 százaléka” szövegrészek
helyébe a „13 százaléka” szöveg lép.
8. §		
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„17/A. A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye
17/A. § (1) Az adófizetési kötelezettséget – a 10–17. § szerinti adókedvezményeket, valamint az egyes adótörvények
és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.) IX. fejezet
462/C. §-a, 462/D. §-a, 462/E. §-a és az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes
törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény 250. §-a szerinti adókedvezményeket
követő sorrendben – csökkenti
a) az állam, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 88. § (6) bekezdése
szerinti szakképzési megállapodással vagy az Szkt. 109. § (3) bekezdése szerinti együttműködési megállapodással
rendelkező fenntartó által fenntartott
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aa) szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló
képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve
ab) szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként az Nkt. 13/A. § (3) bekezdése szerinti nevelés-oktatás
arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és – a szakképző intézményben, illetve
a szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap kivételével, amire tekintettel a tanuló, illetve
a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult – a tárgyhónap munkanapjai számának szorzataként számított
összege,
b) – ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett – az Szkt. 83. § (2) bekezdés
a) pontja szerint megkötött és legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre
tekintettel az a) pont alapján jogszerűen igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeg,
c) hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés és gyakorlatigényes alapképzési szak arányosított alapnormatívája
alapján az egy munkanapra vetített mérték és a tárgyhónapban ténylegesen teljesített képzési napok számának
szorzataként számított összege.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy az Szkt.
szerinti szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló
más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy,
az adófizetési kötelezettség az (1) bekezdés a) és b) pont szerinti összeg ötven százalékával csökkenthető.
(3) Az önköltség és az alapnormatíva mértékét a központi költségvetésről szóló törvény, az önköltség szakmánként
alkalmazandó és az alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó súlyszorzóját a Kormány rendeletben
határozza meg.
(4) Az e § szerinti adókedvezményt az érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel
az Szkt. alapján szakképzési munkaszerződést, illetve a hallgatóval az Nftv. alapján hallgatói munkaszerződést,
gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött,
ideértve azt is, aki a 36/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti együttműködési megállapodást kötött. Az (1) bekezdés
szerint megállapított fizetendő adót meghaladó adókedvezményt, továbbá a szociális hozzájárulási adó fizetésére
törvény alapján nem köteles személy az e § szerinti adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti.”
9. §		
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény a következő 36/D–36/E. §-sal egészül ki:
„36/D. § (1) A 17/A. § (1) bekezdés a) pontját
a) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvénynek (a továbbiakban: régi Szkt.) az Szkt. hatálybalépését
megelőző napon hatályos rendelkezése szerinti tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanuló esetében
akként kell alkalmazni, hogy
aa) szakirányú oktatás alatt gyakorlati képzést, szakma alatt a régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben
meghatározott szakképesítést, rész-szakképesítést, szakképzési munkaszerződés alatt a régi Szkt. szerinti
tanulószerződést kell érteni,
ab) a régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítéshez, illetve rész-szakképesítéshez
kapcsolódóan a Kormány rendeletében meghatározott súlyszorzót kell figyelembe venni,
b) a régi Szkt.-nak az Szkt. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezése szerinti olyan együttműködési
megállapodással érintett tanuló esetében, amely a tanulót családi és utónevének és oktatási azonosító számának
megjelölésével konkrétan meghatározza, akként kell alkalmazni, hogy a tanulóval, illetve a képzésben részt
vevő személlyel kötött szakképzési munkaszerződés alatt a szakképző intézménnyel kötött együttműködési
megállapodást kell érteni és a 17/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mérték 70 százalékát lehet az adóév olyan
munkanapjai közül figyelembe venni, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi hét órát, és
az alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1,0.
(2) A 17/A. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a tárgyhónapra és tárgyhónapot megelőző időszakokra
jogszerűen igénybe vett adókedvezménynek minősül az Szkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján megkötött
és legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel az Szkt. 2021. december 31-én
hatályos 107. § (2) bekezdése alapján jogszerűen igénybe vett kedvezmény is.
36/E. § A 2022. február 1-jétől szakképzési hozzájárulás adónemre befizetett bevételt szociális hozzájárulási adóként
kell nyilvántartani, a fennálló követeléseket és kötelezettségeket a szociális hozzájárulási adó terhére kell rendezni.”
10. §		
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
a)
36. § (1) bekezdésében az „egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény” szövegrész helyébe az „Eat.” szöveg,
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b)
c)

36. § (2) bekezdésében az „egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény IX. fejezet (a továbbiakban: Eat.)” szövegrész helyébe az „Eat. IX. fejezete” szöveg,
36. § (4) bekezdésében az „egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény” szövegrész helyébe az „Eat.” szöveg

lép.

7. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása
11. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 108. § 2021. december 31-én hatályos rendelkezését – a szakképzési hozzájárulás megállapítására, bevallására
és megfizetésére – annak hatályvesztését követően is alkalmazni kell azzal, hogy adóelőleget 2021. december
hónapra nem kell fizetni, továbbá a 2021. adóévben befizetett előleg és a 2021. adóévre vonatkozó nettó
kötelezettség különbözetét 2022. január 12-éig kell megfizetni, illetve visszaigényelni. A szakképzési hozzájárulásból
2022. január 31-éig befolyt bevétel az Alapot illeti meg.”

8. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény módosítása
12. §		
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény 176. § (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(7) Az 1. §, a 3. §–6. §, a 9. § b) és d)–g) pontja, a 10. § c) pontja, a 11. §, a 13. § (1) bekezdése, a 16. §, a 23. § b)
és g) pontja, a 67. §–69. §, a 82. §, a 88. § c) pontja, a 90. §–93. §, a 98. §, a 112. §, a 115. §, a 144. §–147. §,
a 149. §–151. §, a 152. § 1–2. pontja, a 154. §, a 161. §, a 168. §, a 170. § 1. pontja, 171. §–173. §, az 1. melléklet 4. és
7. pontja, a 3. melléklet 1. pontja, a 6. és a 7. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.”
13. § 		 Hatályát veszti az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény 176. § (8) bekezdésében
a „ , 82. §,” szövegrész.
14. §		
Nem lép hatályba az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény
a)
83. §-a,
b)
86. §-a
c)
87. §-a
d)
88. § a) pontja.

9. Az egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló
2021. évi LXXXIII. törvény módosítása
15. §		
Egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi LXXXIII. törvény
61. § (3) bekezdésében a „július” szövegrész helyébe a „január” szöveg lép.
16. §		
Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló
2021. évi LXXXIII. törvény 36. § (1) bekezdése.

10. Záró rendelkezés
17. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–11. § és a 16. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 14. § 2022. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2021. évi CXXXII. törvény
egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes otthonteremtési
állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények módosításáról*
1. A Magyar Falu Program hosszú távú programjának elősegítése érdekében egyes állami tulajdonú
vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
1. §

(1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján a Magyar Falu Program
hosszú távú településfejlesztési programjának hatékony megvalósítása érdekében e törvény rendelkezéseinek
megfelelően ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerülnek azok az állami tulajdonban lévő ingatlanok (ezen
alcím alkalmazásában a továbbiakban: Ingatlanok) és az azokhoz kapcsolódó ingó vagyontárgyak (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban együtt: Vagyonelemek), amelyeket – a Magyar Falu Program által támogatott
települési önkormányzatokkal lefolytatott előzetes egyeztetések alapján – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) által – az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló kormányrendelet szerint – lefolytatott vizsgálatnak megfelelő ingatlanok köréből a Kormány 2021. december 31-ig
nyilvános határozattal kijelöl azzal, hogy a kijelölésre kerülő Ingatlanok összesített nyilvántartási értéke nem
haladhatja meg a 2 534 431 474 forintot. A Vagyonelemek 2022. január 1. napján ingyenesen, nyilvántartási értéken
kerülnek a Kormány határozatában megjelölt önkormányzatok (a továbbiakban: Önkormányzatok) tulajdonába.
(2) Az Ingatlanok tulajdonjogának változását az eljáró hatóság az Önkormányzatok kérelme alapján jegyzi be
az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan-nyilvántartási kérelemben hivatkozni kell e törvény tulajdonjogátruházást tartalmazó rendelkezésére, valamint az Ingatlanok helyrajzi számát tartalmazó (1) bekezdés szerinti
kormányhatározatra.
(3) Az Ingatlanok birtokának átruházására az Önkormányzatok (1) bekezdés szerinti tulajdonszerzését követően
kerül sor. Azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek használata, hasznosítása bármely okból – az érintett
önkormányzat tulajdonszerzésének időpontjában – korlátozott, birtokátruházási szerződést kell kötni azzal, hogy
az ingatlanok korábbi használatából, vagyonkezeléséből eredő esetleges korlátozásokat, tényeket a birtokátruházási
szerződésben rögzíteni kell.
(4) A korlátozásokkal nem terhelt ingatlanok birtokának átruházása birtokátruházási jegyzőkönyv felvételével történik.
(5) Az Ingatlanokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség és a kárveszély az Önkormányzatokat a birtokátruházást
követően terheli. Ha a Vagyonelemek a tulajdonátszállás időpontjában az Önkormányzatok birtokában vannak,
akkor a fizetési kötelezettség és a kárveszély 2022. január 1. napjától terheli az Önkormányzatokat.
(6) Az átszálló Vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, a tulajdonosi
joggyakorló könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel, amelyet a birtokátruházási szerződés vagy
a birtokátruházási jegyzőkönyv tartalmaz.
(7) Az Önkormányzatok – szükség esetén – elvégzik az Ingatlanok környezeti állapotának felmérését, kármentesítését,
továbbá ha a tulajdonba adott ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, gondoskodnak az engedélyek
megszerzéséről. Az Önkormányzatok az Ingatlanok vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést
nem támaszthatnak.
(8) A Vagyonelemek átadására per-, teher- és igénymentesen kerül sor, ide nem értve az Ingatlanok tekintetében
hatályban lévő bérleti szerződéseket és egyéb használati jogviszonyokat, valamint az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett vezeték-, szolgalmi és használati jogokat és kötelezettségeket.
(9) Az Önkormányzatok a tulajdonukba adott Vagyonelemeket – az (1) bekezdésben foglaltak szerint – a Magyar Falu
Program településfejlesztési céljainak megfelelően, azok megvalósításához használhatják vagy hasznosíthatják.
Ha az Önkormányzatok a tulajdonukba adott Vagyonelemeket értékesítik – ideértve a cserét is –, a tulajdonjog
átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét
az (1) bekezdés szerinti célok megvalósítására kell fordítani, valamint a Vagyonelemek helyébe lépő vagyontárgyat
az (1) bekezdés szerinti célok megvalósítására kell használni.
(10) Ha a Fábiánsebestyén 080/13 helyrajzi számú ingatlan az (1) bekezdés szerint kijelölésre kerül, annak ingyenes
tulajdonbaadása során nem kell alkalmazni az Nvtv. 6. § (1) bekezdését.
(11) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4), (5), (7) és (8) bekezdését.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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(12) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során – a Kormány (1) bekezdés szerinti határozatában szereplő védett
ingatlanok tekintetében – nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. §
(1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdését.
(13) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttv.) 64. §
(3) bekezdése szerint miniszteri egyetértést megadottnak kell tekinteni, valamint nem kell alkalmazni a Sporttv.
64. § (4) bekezdését és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 23. § (1) bekezdését.
(14) A vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. §
(1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.
2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése alapján tulajdont szerző Önkormányzatoknak a megszerzett Ingatlanokra vonatkozóan
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kezelői joga, vagyonkezelői joga, használati, valamint bérleti szerződése
2022. január 1. napjával megszűnik a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt.-vel történő külön elszámolás, a beruházások
vagyon-nyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül azzal, hogy az MNV Zrt., a magyar állam és a tulajdont szerző
Önkormányzat a tulajdonba adással érintett Vagyonelemek tekintetében egymással szemben követelést semmilyen
jogcímen nem támaszthatnak.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezésével érintett Ingatlanok tekintetében az 1. § (3) bekezdése nem alkalmazandó, az 1. §
(1) bekezdése szerinti tulajdonszerzést követően állapotfelmérési jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza
az 1. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartási értéket.

2. A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának hatékony megvalósítása érdekében egyes
állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
3. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a „Felzárkózó települések” hosszú távú
programjának hatékony megvalósítása érdekében e törvény rendelkezéseinek megfelelően ingyenesen a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat (a továbbiakban: MMSZ) tulajdonába kerülnek azok az állami tulajdonban lévő ingatlanok
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: Ingatlanok) és az azokhoz kapcsolódó ingó vagyontárgyak (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban együtt: Vagyonelemek), amelyeket az MMSZ-szel lefolytatott előzetes egyeztetések
alapján az MNV Zrt. által – az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendelet szerint – lefolytatott
vizsgálatnak megfelelő ingatlanok köréből a Kormány 2021. december 31-ig nyilvános határozattal kijelöl azzal,
hogy a kijelölésre kerülő Ingatlanok összesített nyilvántartási értéke nem haladhatja meg a 49 476 370 forintot.
A Vagyonelemek 2022. január 1. napján ingyenesen, nyilvántartási értéken kerülnek az MMSZ tulajdonába.
(2) Az eljáró hatóság az Ingatlanok tulajdonjogának változását az MMSZ kérelme alapján jegyzi be az ingatlannyilvántartásba. A kérelemben hivatkozni kell e törvény tulajdonjog-átruházást tartalmazó rendelkezésére, valamint
az Ingatlanok helyrajzi számát tartalmazó (1) bekezdés szerinti kormányhatározatra.
(3) Az Ingatlanok birtokának átruházására az MMSZ (1) bekezdés szerinti tulajdonszerzését követően kerül sor.
Birtokátruházási szerződést azoknak az ingatlanoknak a vonatkozásában kell kötni, amelyek használata,
hasznosítása bármely okból korlátozott azzal, hogy az ingatlanok korábbi használatából, hasznosításából eredő
korlátozásokat, tényeket a birtokátruházási szerződésben kell rögzíteni.
(4) A korlátozásokkal nem terhelt ingatlanok birtokának átruházása birtokátruházási jegyzőkönyv felvételével történik.
(5) Az Ingatlanokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség és kárveszély az MMSZ-t a birtokátruházást követően terheli.
(6) Az átszálló Vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, a tulajdonosi
joggyakorló könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel, amelyet a birtokátruházási jegyzőkönyv vagy
a birtokátruházási szerződés tartalmaz.
(7) Az MMSZ – szükség esetén – elvégzi az Ingatlanok környezeti állapotának felmérését, kármentesítését, továbbá ha
a tulajdonba adott ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, gondoskodik az engedélyek megszerzéséről.
Az MMSZ az Ingatlanok vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
(8) A Vagyonelemek átadására per-, teher- és igénymentesen kerül sor, ide nem értve a hatályban lévő bérleti
szerződéseket és egyéb használati jogviszonyokat, valamint az érintett ingatlanokon esetlegesen fennálló,
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vezeték-, szolgalmi és használati jogokat és kötelezettségeket.
(9) Az MMSZ a tulajdonába adott Vagyonelemeket – az (1) bekezdésben foglaltak szerint – az általa ellátott szociális,
társadalmi felzárkózást ösztönző feladatok elősegítésére használhatja vagy hasznosíthatja. Ha az MMSZ
a tulajdonába adott Vagyonelemeket értékesíti – ideértve a cserét is –, a tulajdonjog átruházásából származó
bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az (1) bekezdés szerinti célok
megvalósítására kell fordítani, vagy a Vagyonelemek helyébe lépő vagyontárgyat az (1) bekezdés szerinti célok
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(10)
(11)
(12)

(13)

megvalósítására kell használni. Az MMSZ az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek
finanszírozására nem használhatja fel.
Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4), (5), (7) és (8) bekezdését.
Ha a Hejőszalonta 1065/1 helyrajzi számú ingatlan az (1) bekezdés szerint kijelölésre kerül, annak ingyenes
tulajdonbaadása során nem kell alkalmazni az Nvtv. 6. § (1) bekezdését.
Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során a – Kormány (1) bekezdés szerinti határozatában szereplő – védett
ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. §
(1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdését.
A vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. §
(1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

3. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 22. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

5. §

(1) Az 1. § (1), (10) és (11) bekezdése, a 3. § (1), (10) és (11) bekezdése, a 13. § és a 16. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és
(2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 7. alcím az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

4. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
6. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 183/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi
LXXXVI. törvény alapján ingyenesen az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
tulajdonába kerülő ingatlanokon fennálló lakásbérleti jogviszony megszűnését követő 60 napon belül a bérbeadó
kérheti a 183. §-ban meghatározott rendelkezéseknek a bérbe adott lakóingatlanra vonatkozó alkalmazását.”

5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása
7. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„l) a lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, devizaalapú kölcsönszerződésből származó követelés
törvényben rögzített árfolyamon történő végtörlesztése során megszűnt jelzálogjog, végrehajtási jog, továbbá
az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek
eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény és a Nemzeti Eszközkezelő
Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény, valamint az egyes
otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló törvény alapján
la) a visszavásárlási jog bejegyzésére és törlésére irányuló eljárás,
lb) a magyar állam javára szóló jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére irányuló
eljárás,
lc) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló
2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelői jogának bejegyzésére és törlésére irányuló eljárás,
ld) a magánszemély tulajdonszerzésének bejegyzésére irányuló eljárás,
le) az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonszerzésének
bejegyzésére irányuló eljárás;”
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6. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása
8. §		
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § g) pont ga) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában
felhasználó: a távhővel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott esetben az épületrésznek
a távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közszolgáltatási szerződéses
jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége [a társasház, a lakásszövetkezet,
a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közös tulajdon esetén a tulajdonostársak]. Abban az esetben,
ha a távhőfelhasználás a több személy tulajdonában lévő épület valamennyi épületrészében mérhető, a felhasználó
az egyes épületrészek tulajdonosa is lehet. A felhasználó lehet lakossági vagy egyéb felhasználó:]
„ga) lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, tulajdonosainak közössége,
épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa, a Nemzeti Eszközkezelő
Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény
szerinti Lebonyolító által megvásárolt lakóingatlan bérlője, valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok
karitatív szervezetek általi átvállalásról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény alapján ingyenesen az MR Közösségi
Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába kerülő ingatlanokon fennálló lakásbérleti
jogviszony bérlője;”
9. §		
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az épület, építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelmére a távhőszolgáltató
a díjat közvetlenül a bérlő vagy a használó részére számlázza. A távhő-szolgáltatási díj a bérlő vagy a használó
által történő megfizetéséért – a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján az állam vagy a települési önkormányzat tulajdonában
lévő lakóingatlanok, valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásról
szóló 2021. évi LXXXVI. törvény alapján ingyenesen az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság tulajdonába kerülő ingatlanok kivételével – a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel.
A 37. § (6) bekezdésében foglaltak erre az esetre is vonatkoznak.”

7. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása
10. §		
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. §-a a következő (2g) bekezdéssel egészül ki:
„(2g) Nem képezi a Nemzeti Földalap részét az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi
átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény alapján ingyenesen az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába kerülő ingatlan.”

8. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása
11. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az állam mint tulajdonos az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettségek, továbbá a felhasználó díjtartozása
vonatkozásában felmerülő mögöttes felelősség alól mentesül a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő
természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító
vagyonkezelésében lévő lakóingatlanok esetében, az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek
általi átvállalásról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény szerinti MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság a felhasználó díjtartozása vonatkozásában felmerülő mögöttes felelősség alól mentesül
a tulajdonába kerülő ingatlanok esetében.”

9. Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi
LXXXVI. törvény módosítása
12. §		
Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény
1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az állam tulajdonában és a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: MVH) vagyonkezelésében lévő
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a) határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel hasznosított ingatlanok, kivéve a Nemzeti Eszközkezelő
Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény
(a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) V. fejezete szerinti, a tulajdonszerzési lehetőségekről és bérleti jogviszony
fenntartásának feltételeiről szóló, folyamatban lévő nyilatkozattételi eljárással érintett ingatlanokat (a továbbiakban:
nyilatkozattételi eljárással érintett ingatlanok),
b) olyan ingatlanok, amelyek tekintetében a lakásbérleti jogviszony megszűnt, de az ingatlan az egyes állami
tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok
karitatív szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXII. törvény 12. §-a
hatálybalépésekor a korábbi bérlő használatában áll,
c) üres ingatlanok, az ingatlanban található olyan ingóságokkal együtt, amelyek birtoklásával a korábbi tulajdonos
a tulajdonról való lemondás szándékával felhagyott
e törvény alapján 2022. január 1. napjával ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az MR Közösségi
Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MR Közösségi Lakásalap NKft.)
tulajdonába adhatóak.
(2) Azok a nyilatkozattételi eljárással érintett ingatlanok, amelyek vonatkozásában a bérlő a 2018. évi CIII. törvény
V. fejezete szerinti joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozatában (a továbbiakban: nyilatkozat) úgy nyilatkozik, hogy
a határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonyát fenntartja, ingyenesen az MR Közösségi Lakásalap NKft. tulajdonába
adhatóak a bérlő nyilatkozatának az MVH-hoz történő megérkezését követő második hónap első napját követően.”
13. §		
Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény
1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Azok a nyilatkozattételi eljárással érintett ingatlanok, amelyek vonatkozásában a bérlő nem tesz nyilatkozatot
sem a tulajdonszerzésre, sem a lakásbérleti jogviszony fenntartására – a lakásbérleti jogviszony fenntartása mellett –
ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az MR Közösségi Lakásalap NKft. tulajdonába adhatóak
a 2018. évi CIII. törvény V. fejezete szerinti nyilatkozattételi határidő elmulasztását követő második hónap első napját
követően.”
14. §		
Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény
1. § (4)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti ingatlan és az (1) bekezdés c) pontja szerinti ingó vagyonelemek ingyenes
tulajdonba adásáról (a továbbiakban: ingyenes tulajdonba adás) – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
által előkészített javaslat alapján – a Kormány nyilvános határozattal dönt.
(5) Az MR Közösségi Lakásalap Nkft. az (1) bekezdés a) pontja, továbbá a (2) és (3) bekezdés szerinti ingatlanok
tulajdonjogát a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: Net tv.), illetve a 2018. évi CIII. törvény
alapján létrejött, fennálló lakásbérleti jogviszonyokkal terhelten, a Net tv. és a 2018. évi CIII. törvény alapján
létrejött, fennálló és megszűnt lakásbérleti jogviszonyokból fakadó jogosultságokkal, követelésekkel – ideértve
különösen a bérleti díj, bérlőre áthárított közös költség, közműtartozás, hatósági bírság és egyéb díjak, jogcím
nélküli lakáshasználati díj, bérlőnek felróható kár megtérítése, ingatlan kiürítés költségei és ezek járulékai, mindezek
behajtásának költségei és késedelmi kamatai iránti követeléseket –, valamint kötelezettségekkel együtt szerzi meg,
ide nem értve
a) a pályázat alapján kötött lakásbérleti szerződéseket megelőzően a pályáztatott ingatlanra vonatkozó megszűnt
lakásbérleti jogviszonyokat és
b) a műszaki hiba miatt ideiglenes vagy tartós elhelyezés céljából felajánlott ingatlanra kötött, ideiglenes vagy tartós
elhelyezésül szolgáló lakásbérleti szerződést megelőzően a felajánlott ingatlanra vonatkozó megszűnt lakásbérleti
jogviszonyokat.
(6) Ingatlan tulajdonjogának az (1) bekezdés b) pontja alapján történő átszállása esetén az ingatlan
tulajdonjogának átszállásakor az MR Közösségi Lakásalap Nkft.-t illetik meg a megszűnt lakásbérleti jogviszonyból
eredő – (5) bekezdés szerinti – jogok és követelések, valamint terhelik az ebből eredő – az (5) bekezdés
szerinti – kötelezettségek.
(7) Az MR Közösségi Lakásalap NKft. az (1) bekezdés a) pontja, valamint a (2) és (3) bekezdés szerinti ingatlanok
ingyenes tulajdonba adását követő két évig a bérlő számára a 2018. évi CIII. törvény alapján megkötött lakásbérleti
szerződésben meghatározottaknál hátrányosabb feltételeket nem határozhat meg.
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(8) Az ingatlanügyi hatóság az (1)–(3) bekezdés szerinti tulajdonváltozást az illetékességi területén található
lakóingatlanok vonatkozásában az MVH-nak az (1) bekezdésre, valamint (2) vagy (3) bekezdésre való hivatkozást,
a Kormány ingyenes tulajdonba adásról szóló határozatára való hivatkozást, a lakóingatlan helyrajzi számát,
a tulajdonszerző MR Közösségi Lakásalap NKft. adatait és a tulajdonba adott tulajdoni hányad mértékét tartalmazó
kérelme alapján jegyzi be.”
15. §		
Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény
1. §-a a következő (9)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1)–(3) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok MR Közösségi Lakásalap NKft. általi
értékesítése, cseréje esetén az értékesítésből származó bevételt és az ingatlanok helyébe lépő vagyontárgyat
az MR Közösségi Lakásalap NKft. által végzett lakásgazdálkodási feladatok ellátására, valamint az ingatlanállomány
fejlesztésére, bővítésére kell fordítani, illetve használni.
(10) Az ingatlanok (9) bekezdés szerinti elidegenítése esetén a (7) bekezdés szerinti kötelezettség – a (7) bekezdés
szerint megállapított határidő lejártáig – az MR Közösségi Lakásalap NKft.-től tulajdont szerző személyekre is
kiterjed.
(11) Az (1)–(3) bekezdés szerinti ingatlanvagyonhoz kapcsolódó szociális lakásgazdálkodás megvalósításáért és
fenntartásáért, az ingatlanok bérleti jogviszonyából fakadó feladatok ellátásáért, továbbá a Nemzeti Eszközkezelő
Programban részt vevő bérlőkért végzett szociális, segítő-szolgáltató tevékenységéért az MR Közösségi Lakásalap NKft.-t
közszolgáltatási szerződésben foglalt költségtérítés illeti meg.
(12) Az e törvény felhatalmazása alapján az MR Közösségi Lakásalap NKft. tulajdonába került üres ingatlanok
birtokának átruházására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 5:3. § (4) bekezdése szerinti dolog
kiadása iránti igény átruházásával kerül sor.
(13) Az MR Közösségi Lakásalap NKft. az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonába kerülő üres és megüresedő
ingatlanok vonatkozásában együttműködik a „Felzárkózó települések programmal”, annak mobilitási céljainak
elősegítése érdekében.”
16. §		
Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény
a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Az 1. § (1)–(3) bekezdése szerinti ingyenes tulajdonba adás tekintetében nem kell alkalmazni a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontját és (5)–(8) bekezdését.”
17. §		
Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény
a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingatlan bérlője javára bejegyzett visszavásárlási jog megszűnik, ha
az ingatlanra vonatkozó bérleti jog megszűnik.
(2) A visszavásárlási vételár a 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító által az ingatlanért fizetett vételárnak
a Lebonyolító és az eladó között megkötött adásvételi szerződés keltétől a visszavásárlási jog gyakorlásáig terjedő
időszakra számított jegybanki alapkamattal, a Lebonyolító és az MR Közösségi Lakásalap NKft. által az ingatlanra
fordított értéknövelő beruházások értékével, valamint a Lebonyolító és az MR Közösségi Lakásalap NKft. által a bérlő
helyett teljesített kötelezettség összegével növelt összege.
(3) A visszavásárlási jog akkor gyakorolható, ha a bérlő bérleti díj vagy a bérleti jogviszonyból származó egyéb
tartozását rendezte, kivéve, ha a bérleti jogviszonyból származó egyéb tartozás összege a (2) bekezdés alapján
a visszavásárlási ár megállapítása során érvényesítésre kerül.
(4) Ha a visszavásárlási jog jogosultja a visszavásárlási jogát gyakorolja, az ingatlanért általa fizetett visszavásárlási
vételár az MR Közösségi Lakásalap NKft.-t illeti meg.”
18. §		
Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény
3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az e törvény felhatalmazása alapján az MR Közösségi Lakásalap NKft. tulajdonába került ingatlanok és az 1. §
(9) bekezdése alapján azok helyébe lépő ingatlanok nem tartoznak az MR Közösségi Lakásalap NKft. csődvagyonába.
(3) Az MR Közösségi Lakásalap NKft. közhasznú jogállású szervezet.”
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19. §		
Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény
a következő 3/A. és 3/B. §-sal egészül ki:
„3/A. § A 2018. évi CIII. törvény V. fejezete szerinti, az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi
nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi
CVII. törvény alapján meghosszabbodott időtartamú határozott idejű lakásbérleti szerződések 2022. január 1.
napjával kezdődően, feltétel nélkül határozatlan időtartamú lakásbérleti szerződéssé alakulnak át.
3/B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az MR Közösségi Lakásalap NKft. 2. § szerinti
feladatainak részletes tartalmát.”
20. §		
Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény
5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) 2022. január 1-jén, illetve az 1. § (2) és (3) bekezdése szerinti tulajdonjog átszállásának napján az 1. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti üres ingatlanok kivételével minden, ingatlanátadással érintett fennálló, és az 1. §
(5) és (6) bekezdése szerinti megszűnt bérleti jogviszonyból, adósságrendezési és együttműködési
megállapodásból, valamint az ingatlan tulajdonba adásából eredő jog és kötelezettség az MR Közösségi Lakásalap
NKft.-re száll át, beleértve a 2022. január 1-je, illetve az 1. § (2) és (3) bekezdése szerinti tulajdonjog átszállás előtt
keletkezett követeléseket, valamint a 2022. január 1-je, illetve az 1. § (2) és (3) bekezdése szerinti tulajdonjog
átszállása előtt keletkezett, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény és a lakásszövetkezetekről szóló
2004. évi CXV. törvény szerinti, társasház, illetve lakásszövetkezet felé fennálló közösköltség- és fenntartásiköltségtartozásokat is.”
21. §		
Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény
6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § Az 1/A. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
7. § Az 1. § (1)–(4) és (11) bekezdése, valamint a 2. § (2) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaz, amely az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott
egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való
alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtható.”
22. §		
Nem lép hatályba az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi
LXXXVI. törvény 9. §-a.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2021. évi CXXXIII. törvény
egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti
pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról*
1. Az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány részére történő vagyonjuttatás
1. §

(1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban
álló, Biatorbágy belterület 9571/4 helyrajzi számú ingatlant (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan)
– a (2) bekezdés szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítményekkel és azok tartozékaival együtt –
ingyenesen az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tulajdonába kell
adni az Alapítvány nevelési és oktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás időpontja a Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásának
– a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium kormányzati magasépítési beruházás megvalósítását követő,
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése szerinti –
megszűnését követő 60. nap.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést
– a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben
az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.
(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.
(5) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium
kormányzati magasépítési beruházás során állami tulajdonba kerülő és az Alapítvány nevelési és oktatási
feladatai ellátását szolgáló ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) a Biatorbágyi Innovatív Technikum és
Gimnázium kormányzati magasépítési beruházás megvalósítását követően könyv szerinti értéken az Alapítvány
tulajdonába kerülnek. Az ingóságokról a tulajdonátszállást követő 60 napon belül jegyzőkönyvet kell felvenni.
(6) Az (1) és (5) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa. tv.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti
juttatással esik egy tekintet alá.

2. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére történő vagyonjuttatás
2. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Budapest VIII. kerület
belterület 38563/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII. kerület Bíró Lajos utca 57. szám alatt
található ingatlant (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő
átvezetéssel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: Szeretetszolgálat) tulajdonába kell adni
a Szeretetszolgálat szociális, társadalmi felzárkózást ösztönző feladatai elősegítése érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Szeretetszolgálat az ingatlant terhelő kötelezettségeket
a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést
a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti el és köti meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4), (5), (7) és (8) bekezdését.
(5) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

3. A Tiszántúli Református Egyházkerület részére történő vagyonjuttatás
3. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Berekfürdő belterület
493 helyrajzi számú, természetben az 5309 Berekfürdő, Berek tér 13. szám alatt található ingatlant
(e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen – az egyház hitéleti és ifjúsági feladatainak ellátása
érdekében – a Tiszántúli Református Egyházkerület tulajdonába kell adni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Tiszántúli Református Egyházkerület az ingatlant a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti
tulajdonátruházás feltétele, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület az ingatlant terhelő kötelezettségeket
a (4) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.
(3) Az ingatlanon fennálló vagyonkezelői jogviszony – külön elszámolás nélkül – a Tiszántúli Református Egyházkerület
tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik. A vagyonkezelői jogviszony megszűnéséből fakadóan a tulajdonosi
joggyakorló és a vagyonkezelő egymással szemben semmilyen jogcímen nem támaszthatnak követelést.
(4) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést
az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által
megállapított értéket kell megjelölni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. A Don Bosco Szalézi Társasága részére történő vagyonjuttatás
4. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Budapest IV. kerület
belterület 72997 helyrajzi számú, természetben az 1042 Budapest IV. kerület Árpád út 199. szám alatti ingatlan
25161/26666 tulajdoni hányadát ingyenesen – oktatási, nevelési és ifjúsági feladatai ellátásának elősegítése
érdekében – a Don Bosco Szalézi Társasága tulajdonába kell adni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Don Bosco Szalézi Társasága az (1) bekezdés szerinti
ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést
a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan
forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.
(4) A Don Bosco Szalézi Társasága az (1) bekezdés szerinti ingatlan tekintetében a Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ
és Általános Iskola Kornis Klára Gyermekotthon kiköltözéséig – ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető –
térítésmentes használati jogot biztosít a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére, amelynek feltételeit
a Don Bosco Szalézi Társasága és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megállapodásban rendezik.
(5) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa tv. 17. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. Egyes állami tulajdonú ingatlanok egyházi tulajdonba adása
5. §

(1) Az állami tulajdonban álló Budapest XII. kerület belterület 9158/4, 9158/5 és 9240/10 helyrajzi számú ingatlanokat
(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: Ingatlanok) „kivett diákotthon” megnevezésű ingatlanként kell
nyilvántartásba venni. A művelés alól kivett terület elnevezése változásának átvezetésére irányuló eljárást
az MNV Zrt. kérelmére az ingatlanügyi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala folytatja le. A művelés
alól kivett terület elnevezése változásának ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló kérelemben kizárólag
e törvénynek a művelés alól kivett terület elnevezése változását, valamint az Ingatlanok helyrajzi számát tartalmazó
rendelkezésére kell hivatkozni, további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az ingatlanügyi hatóság
ügyintézési határideje 15 nap.
(2) A Budapest XII. kerület belterület 9240/10 helyrajzi számú ingatlant az MNV Zrt. kérelme alapján az erdészeti
hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal törli az Országos Erdőállomány Adattárból. A törlésre irányuló
kérelemben kizárólag e törvénynek az Országos Erdőállomány Adattárból való törlést, valamint az ingatlan helyrajzi
számát tartalmazó rendelkezésére kell hivatkozni, további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az erdészeti
hatóság ügyintézési határideje 15 nap.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően az Ingatlanokat
az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – hitéleti, oktatási, felsőoktatási célok elősegítése
érdekében – ingyenesen, 1/2 tulajdoni arányban a Dunamelléki Református Egyházkerület, 1/4 tulajdoni
arányban a Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség és 1/4 tulajdoni arányban a Magyar Bencés
Kongregáció Szent Mór Bencés Perjelség (a továbbiakban együtt: Kedvezményezettek) tulajdonába kell adni.
(4) A (3) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést
az állam nevében az MNV Zrt. készíti elő és köti meg. A szerződésben az Ingatlanok forgalmi értékeként
az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni. A szerződésben rögzíteni kell, hogy az Ingatlanok
használata során a Kedvezményezettek kötelezettsége a környezet- és természetvédelmi szempontok

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

10617

figyelembevétele, különösen a biológiai sokféleség védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való
megőrzése.
(5) A (3) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Kedvezményezettek az ingatlanokat terhelő
kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalják.
(6) A (3) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa tv. 17. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.
(7) A (3) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő végleges bejegyzését követően
a Dunamelléki Református Egyházkerület kérelmére az erdészeti hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal
a Budapest XII. kerület belterület 9240/10 helyrajzi számú ingatlannak az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerint erdőnek minősülő területét az Országos Erdőállomány
Adattárba tanerdő rendeltetéssel nyilvántartásba veszi. A kérelemben kizárólag e törvénynek az Országos
Erdőállomány Adattárba tanerdő rendeltetéssel való nyilvántartásba vételt, valamint az ingatlan helyrajzi számát
tartalmazó rendelkezésére kell hivatkozni, további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az erdészeti hatóság
ügyintézési határideje 15 nap.

6. A Steindl Imre Program keretében megvalósuló beruházásokra vonatkozó szabályok
6. §

(1) Az Országgyűlés Hivatala vagy a beruházásokra a Kormány döntésével megbízott állami projektcég (a továbbiakban
együtt: Építtető) által a kiemelt nemzeti emlékhely területén és a településkép-védelmi környezetében
megvalósított beruházások (a továbbiakban: Beruházások) során létrehozott közmű- és közterületi infrastruktúra
elemei a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását követően ingyenesen, az Építtető által nyilvántartott
nyilvántartási értéken való átvezetéssel a közmű, illetve a közterület tulajdonosa tulajdonába adhatóak.
(2) A Beruházások során az Építtető az általa a vagyonkezelésében lévő ingatlanon végzett értékmegőrző,
valamint értéknövelő fejlesztésekkel és beruházásokkal összefüggésben jogosult – selejtezési szabályzata
figyelembevételével – a bontással járó munkálatok elvégzésére, a vagyonkezelésében lévő vagyonelemek
selejtezéséből származó hulladékok megsemmisítésére, hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezésére, továbbá
jogosult megbízási szerződést kötni a tulajdonosi joggyakorlóval a hulladéknak nem minősülő vissznyereményi
anyagok értékesítésére.

7. Záró rendelkezések
7. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
A 13. §, a 19. §, a 23–25. § és a 27. §, a 29. §, 33. § és a 36. § a) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.
A 26. § és a 28. § 2022. január 2-án lép hatályba.
A 12. §, a 14. § és a 16. § a kihirdetést követő harmincegyedik napon lép hatályba.
A 15. § és a 2. melléklet a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a magyar állam
között a Budapest XIV. kerület belterület 29834/15 helyrajzi számú ingatlant érintő vagyonrendezési eljárást lezáró
szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba.
(6) A 31. § a Budapest V. kerület belterület 24710/4 helyrajzi számú ingatlan társasházi albetéteinek ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése napján lép hatályba.
(7) A 35. § és a 4. melléklet a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulásának
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe
történő bejegyzését követő napon lép hatályba.
(8) Az (5)–(7) bekezdés szerinti rendelkezés hatálybalépésének naptári napját az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával
állapítja meg.

8. §		
A 2. § (4) bekezdése, az 5. § (3) és (4) bekezdése, a 12. alcím, az 52. § d) pontja, a 3. melléklet és a 4. melléklet
az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
9. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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9. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása
10. §		
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 21. § 2. pontjában az „a jogszabállyal
létrehozott, gazdasági tevékenységet is folytató jogi személy.” szövegrész helyébe az „a jogszabállyal vagy jogszabály
alapján létrehozott olyan jogi személy, amelynek a gazdálkodására vonatkozó szabályokat jogszabály állapítja meg.”
szöveg lép.

10. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
11. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként nyilvántartott állami tulajdonú ingatlanok a sportpolitikáért felelős
miniszter előzetes egyetértésével sportcélokra adhatóak ingyenesen tulajdonba.
(4) Az ingyenesen tulajdonba kapott, a tulajdonátruházás időpontjában az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként
nyilvántartott állami tulajdonban lévő ingatlant a tulajdonszerző a tulajdonszerzést követő 15 évig köteles
elsődlegesen sportcélokra használni, és ezt az ingatlan másodlagos jellegű hasznosítása sem veszélyeztetheti.”
12. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) és (1a) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen történik. A vagyonkezelő
a vagyonkezelői jog gyakorlásának ellenértékeként a (3) bekezdés szerint meghatározott vagyonkezelési díjat
köteles fizetni.
(3) A vagyonkezelési díj mértéke a vagyonkezelt ingatlan tárgyévet megelőző év november 1. napján érvényes
ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított értékének 0,5 százaléka. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) a vagyonkezelési díj összegét évente állapítja
meg. Az MNV Zrt. a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig tájékoztatja a vagyonkezelőt a tárgyévben
fizetendő vagyonkezelési díj összegéről és jogosult a vagyonkezelési szerződés vagyonkezelési díj tekintetében
történő egyoldalú módosítására.”
13. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény X/B. Fejezete a következő 76/H. §-sal egészül ki:
„76/H. § (1) A nemzeti sportinformációs rendszerben nyilvántartott személyek azonosítása, valamint
az e személyekre vonatkozó személyes adatok ellenőrzése és pontosítása céljából a személyazonosító jel helyébe
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény szerinti összerendelési nyilvántartás
működtetője a természetes személy
a) természetes személyazonosító adatai, valamint
b) a társadalombiztosítási azonosító jele – regisztrált szabadidő-sportoló esetén továbbá az adóazonosító jele –
összevetése útján, az összerendelési nyilvántartáson keresztül elektronikus úton, térítésmentesen, folyamatos
automatikus adatátadással adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszer részére.
(2) Az összevetés eredményeként a nemzeti sportinformációs rendszerben kezelt személyes adatok tekintetében
kimutatható eltérés, adatváltozás esetén a sportpolitikáért felelős miniszter az ilyen adatot az összevetés során
átadott adatnak megfelelően – a nemzeti sportinformációs rendszerbe a pontosítást igénylő adatot szolgáltató
szerv vagy személy külön értesítése nélkül – pontosítja.”
14. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/Q. §-sal
egészül ki:
„78/Q. § Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti
pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvénnyel (a továbbiakban:
Módtv10.) megállapított 76/B. § (3) bekezdését a Módtv10. hatálybalépését megelőzően megkötött vagyonkezelési
szerződések tekintetében 2023. január 1-től kell alkalmazni.”
15. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
16. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/C. §-ában az „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársasággal” szövegrész helyébe az „az MNV Zrt.-vel” szöveg lép.
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11. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása
17. §

(1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában állami vagyonnak minősül:)
„e) az állam tulajdonában álló a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti pénzügyi eszköz.”
(2) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A (2) bekezdés e) pontja szerinti pénzügyi eszközökre e törvény hatálya kizárólag a (6a) bekezdés,
a 3. § (2a) bekezdése, a 35. § (2a) bekezdése és a 71. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében terjed ki.”

18. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami vagyon meghatározott köre felett tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a (2a) bekezdés alapján
az állam nevében gyakorló személy e tevékenységét e törvény és az e törvény végrehajtási rendelete szerint
végezheti azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlással érintett állami vagyon tulajdonjogának átruházására, továbbá
arra vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítására, annak biztosítékul adására és más módon való
megterhelésére az (1) bekezdés alapján az MNV Zrt. jogosult. A tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági
részesedés 100%-ban állami tulajdonban álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként
történő szolgáltatására az MNV Zrt. meghatalmazást adhat a (2a) bekezdés szerint kijelölt tulajdonosi joggyakorló
részére.”
19. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult személyt vagy szervezetet az állami vagyon
tekintetében megillető, az Nvtv. 12. § (3a) bekezdése szerinti kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó
működtetési jogra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.”
20. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Központi költségvetési szerv vagyonkezelő a részére megbízási, vállalkozási vagy felhasználási jogviszony
keretében előállított, az Nvtv. 11. § (6) bekezdése szerinti immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készleteket
– ha azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az ötvenezer forintot nem haladja meg – a tulajdonosi joggyakorlóval
kötött megbízási szerződés alapján, az állam nevében és javára értékesítheti a 34. § és a 35. § alkalmazásával.
Az értékesítésből származó bevétel a vagyonkezelő központi költségvetési szervet illeti meg.”
21. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként nyilvántartott állami tulajdonban álló ingatlanok kizárólag
sportcélokra adhatóak ingyenesen tulajdonba.”
22. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény „Az elidegenítés általános szabályai” alcíme a következő 38. §-sal
egészül ki:
„38. § (1) Központi költségvetési szerv vagyonkezelő – a feladatellátásához kapcsolódóan – jogosult a megbízási,
vállalkozási vagy felhasználási jogviszony keretében részére előállított, az Nvtv. 11. § (6) bekezdése szerinti
ingóságok tulajdonjogának ingyenes átruházására, ha azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az ötvenezer
forintot nem haladja meg.
(2) A központi költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti vagyonátruházásról évente tájékoztatja az MNV Zrt.-t.”
23. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény V. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„A honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és
szakanyagok értékesítésének szabályai
39. § (1) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében álló, a honvédelemért
felelős miniszter döntése alapján honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszereléseket, haditechnikai
eszközöket és szakanyagokat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingóságok) – a központi költségvetésről
szóló törvényben meghatározott értékhatárig – a vagyonkezelő a tulajdonosi joggyakorlóval kötött megbízási
szerződés alapján az állam nevében és javára értékesítheti. Az értékesítéssel kapcsolatos feladatai ellátása
érdekében a vagyonkezelő a Kormány által rendeletben kijelölt, az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági
társaság (e § alkalmazásában a továbbiakban: gazdasági társaság) közreműködését veszi igénybe.
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(2) A gazdasági társaság az (1) bekezdés szerinti értékesítés során a vagyonkezelő megbízásából, a vagyonkezelő
nevében ellátja az ingóságok értékesítésével összefüggő feladatokat, az értékesítési eljárás előkészítését és
lefolytatását. A gazdasági társaság az értékesítési eljárás megindítása előtt megállapítja az ingóságok forgalmi
értékét az állam érdekeinek figyelembevételével.
(3) A gazdasági társaság közreműködésére vonatkozó részletes szabályokat, a gazdasági társaság értékesítési
eljárással összefüggő feladatait, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díj mértékét a Kormány
rendeletben állapítja meg.”
24. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/G. §-a a következő (3)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelések tekintetében a követelés nyilvántartási értékén
vagy azt meghaladó értéken történő értékesítése és átütemezése mellett – a köztartozások fejében állami
tulajdonba kerülő, a kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében vagyonelemként
átvett követelések kivételével – az MVH a hosszú távú költségvetési hatásokra, így különösen a követelés
érvényesítésére tett kísérletek eredményességére, az érvényesítéssel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve
felmerült vagy várhatóan felmerülő költségekre, valamint azok megtérülésének várható idejére és mértékére
figyelemmel jogosult a követelés
a) nyilvántartási értéket el nem érő áron történő értékesítésére vagy
b) részleges vagy teljes elengedésére, ideértve a kamat elengedését is.
(4) Az MVH (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenysége követelésről történő lemondásnak minősül.
(5) Az MVH jogosult a kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelések
a) pályázat útján,
b) az MVH által működtetett e célra létrehozott elektronikus értékesítési felületen vagy
c) versenyeztetés mellőzésével
történő értékesítésére.
(6) A kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelések értékesítésére – az (5) bekezdés c) pontja szerinti
értékesítési mód kivételével – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
vagy más törvény szerinti követelésvásárlási tevékenység végzésére jogosult pénzügyi intézmény részére kerülhet
sor.
(7) A kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelés értékesítésére versenyeztetés mellőzésével akkor
kerülhet sor, ha jogszabály rendelkezései vagy az ügylet egyéb körülményei a lehetséges vevő személyének
megválasztását olyan jelentősen korlátozzák, hogy a versenyeztetésből származó előnyök nem biztosíthatóak.
(8) A kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelések értékesítése során az MVH csomagban történő
értékesítést is alkalmazhat azzal, hogy csomagban történő értékesítés esetén csak az adott csomagban értékesítésre
kerülő valamennyi követelésre együttesen vonatkozó ajánlat fogadható el.
(9) Az MVH a követelés (3) bekezdés b) pontja szerinti elengedése esetén a követelés kötelezettjével megállapodást
köt.
(10) A kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelésekkel kapcsolatos feladatokra, így különösen
a követelés (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékesítésére és elengedésére, valamint az (5) bekezdés szerinti
értékesítési módokra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(11) Az MVH a kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelésekkel kapcsolatos feladatok ellátására
vonatkozó részletes szabályokról követeléskezelési szabályzatot készít, amelynek része az MVH által alkalmazható
engedménypolitika.
(12) A kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelések tekintetében a 42/H–42/O. §-ban foglalt
rendelkezések nem alkalmazhatóak.”
25. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/H. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az MVH tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, művelés alól kivett védett természeti terület értékesítésére akkor
van lehetőség, ha
a) az adott ingatlan közvetlenül határos azzal a magántulajdonban álló területtel, amelynek tulajdonosa a vételi
ajánlatot benyújtotta az MVH részére és
b) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az adott ingatlan tekintetében
megállapította, hogy az ingatlan védettségi szintjének fenntartása annak állami tulajdonból való kikerülése esetén is
biztosítható, és meghatározta ennek feltételeit.
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(10) Osztatlan közös tulajdonban álló védett természeti terület esetében az MVH tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó tulajdoni hányad értékesítésére akkor van lehetőség, ha a földrészlet tekintetében az állam kisebbségi
tulajdonostársnak minősül és olyan tulajdonostárstól érkezik a vételi ajánlat, aki az ajánlata megtételekor legalább
3 éve tulajdoni hányaddal rendelkezik.”
26. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„k) a kivezetésre szánt állami vagyon minősítésére, átadás-átvételére, az MVH tulajdonosi joggyakorlása alatt
álló vagyon számviteli nyilvántartására, a kivezetésre szánt állami vagyonnal való gazdálkodásra és a kivezetésre
szánt állami vagyon elidegenítésére, valamint a kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó követelésekkel
kapcsolatos feladatokra – ideértve a követelés 42/G. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékesítését és
elengedését is – vonatkozó részletes szabályokat, valamint a kivezetésre szánt állami vagyoni körbe tartozó
gazdasági társaságok működésének sajátos szabályait;”
27. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) rendeletben jelölje ki a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és
szakanyagok értékesítésében közreműködő 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaságot, valamint
b) rendeletben állapítsa meg a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai
eszközök és szakanyagok értékesítésében közreműködő gazdasági társaság közreműködésére vonatkozó részletes
szabályokat, a gazdasági társaság értékesítési eljárással összefüggő feladatait, valamint a gazdasági társaság által
nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díj mértékét.
(1b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a kizárólagos gazdasági tevékenység
gyakorlására jogosult személyt vagy szervezetet az állami vagyon tekintetében megillető, az Nvtv. 12. §
(3a) bekezdése szerinti kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jogra vonatkozó részletes
szabályokat.”
28. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/M. § (2) bekezdésében az „a kikiáltási árként” szövegrész helyébe
az „a vételárként” szöveg lép.

12. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása
29. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[3. § (1) E törvény alkalmazásában]
„3. forgalomképtelen nemzeti vagyon: az a nemzeti vagyon, amely az e törvényben meghatározott kivétellel
nem idegeníthető el –, vagyonkezelői jog, kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog,
jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből jogszabályban feljogosított szervek javára alapított
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára
alapított vezetékjog kivételével – nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem
létesíthető;”
30. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állam kizárólagos tulajdonába tartozik – tekintettel az Országház rendeltetésszerű működtetéséhez
szükséges műszaki kapcsolatára –
a) a természetben a Budapest V. kerület Balassi Bálint utca 1–5. szám alatt található Tisza Lajos Irodaház,
b) az id. Antall József rakpart állami tulajdonban álló szakasza.”
31. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az állam kizárólagos tulajdonába tartozik – tekintettel az Országház rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges
műszaki kapcsolatára –)
„c) a természetben a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatt található Szabad György Irodaház a metró
üzemi területét lefedő társasházi albetét kivételével.”
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32. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás)
„b) jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, továbbá jogszabályban
előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó egyházi jogi személy,
c) államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az állam vagy a helyi önkormányzat
tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelő szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló
személyek, vagy”
(javára történik.)
33. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. §-a a következő (3a)–(3g) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az országos és helyi közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenység
átengedésével összefüggő jogviszonyban, a kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult személyt
vagy szervezetet a tevékenység végzése céljából részére átadott, valamint a jogviszony alapján általa létrehozott,
az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyon (e § alkalmazásában a továbbiakban:
átengedett nemzeti vagyon) a törvény erejénél fogva működtetési jog illeti meg (a továbbiakban: kizárólagos
gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog).
(3b) A kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog létrejöttének időpontja a vagyontárgy
kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult részére történő átadásának napja. A kizárólagos gazdasági
tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog létrejöttének napjával az átengedett nemzeti vagyonon fennálló
vagyonkezelői jog e törvény erejénél fogva megszűnik.
(3c) Az átadásról jegyzőkönyvet kell készíteni (átadás-átvételi jegyzőkönyv), amely tartalmazza:
a) az átadó és az átvevő azonosító adatait,
b) az átadás jogcímeként a jogszabályhely feltüntetésével azt, hogy az átadás az e törvény alapján a jogosultat
megillető kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog alapján történik,
c) az átengedett nemzeti vagyon azonosító adatait,
d) a kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog szerződés szerinti időtartamát.
(3d) A kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog gyakorlása során az arra jogosult
nem terjeszkedhet túl a kizárólagos gazdasági tevékenység átengedése alapjául szolgáló szerződésen. Az állami
tulajdonosi joggyakorlóval szemben a kizárólagos gazdasági tevékenységet ellátó személyt vagy szervezetet
az átengedett nemzeti vagyonra vonatkozóan beszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
(3e) Ingó vagyontárgy esetén a kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jogot
a vagyontárgyra vonatkozó jog fennállását tanúsító közhiteles nyilvántartásba is be kell jegyezni.
(3f ) A kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog megszűnik a kizárólagos gazdasági
tevékenység átengedésével összefüggő jogviszony megszűnésével.
(3g) A kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél a kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó
működtetési jog és az e joggal érintett átengedett nemzeti vagyon nem része a csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló törvény szerinti, a csődeljárás és felszámolási eljárás körébe tartozó vagyonnak.”
34. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
35. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
36. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a)
6. § (1) bekezdésében a „vagyonkezelői jog,” szövegrész helyébe a „vagyonkezelői jog, kizárólagos gazdasági
tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog,”,
b)
11. § (6) bekezdésében az „egyéb ingóság megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi” szövegrész
helyébe az „egyéb ingóság megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi, előállítására megbízási,
vállalkozási vagy felhasználási”
szöveg lép.
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37. §		
Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a)
6. § (7) bekezdése,
b)
1. melléklet B) pont 2. alpontjában a „221 Soroksár–Szemeretelep mh.” szövegrész,
c)
2. melléklet I. pontjában a „HM Armcom Zrt. 100%”, a „HM Currus Zrt. 100%”, a „HM Arzenál Zrt. 100%”,
a „HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 100%” és a „RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
50%+1 szavazat” szövegrész.

13. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosítása
38. §		
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya)
„b) Budapest, Ifjúság útja – Stefánia út – Thököly út – Dózsa György út – Kerepesi út által határolt, a Mellékletben
megjelölt területen egy önálló új stadion, kiegészítő létesítmények és az ezekhez tartozó parkoló építésére,
a Budapesti Olimpiai Központ bővítésére”
([az a) és b) pont a továbbiakban együtt: beruházás] terjed ki.)
39. §		
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény Melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

14. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása
40. §		
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
a)
10. § (3) bekezdés d) pontjában a „(különösen: cím, telefonszám és internet)” szövegrész helyébe
a „(különösen: cím, telefonszám, e-mail és internetes honlap)” szöveg,
b)
74. § (2) bekezdés e) pontjában a „(cím, telefonszám, e-mail, internet)” szövegrész helyébe a „(különösen: cím,
telefonszám, e-mail és internetes honlap)” szöveg
lép.

15. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása
41. §		
A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § (1) Az 1. § (1) bekezdése és az 1. § (1a) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ingatlanok tekintetében
a létesítménygazdálkodási tevékenység állami feladat, amelynek ellátása a vagyonkezelő feladata.
E létesítménygazdálkodási feladatot az állam a 2/A. § (4) bekezdése szerinti bevétel figyelembevételével
finanszírozza.
(2) A vagyonkezelő az (1) bekezdésben foglaltakon túl ellátja a vagyonkezelésében lévő muzeális intézményekben
elhelyezett kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értékek védelmére vonatkozó állami feladatot a fegyveres
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény rendelkezései szerint.”
42. §		
A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 3/A. §-a a következő (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) Az építtetőnek a vagyonkezelésében lévő felhasználási helyek tekintetében nem kell víziközmű-fejlesztési
hozzájárulást fizetnie.”

16. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási
programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló
2018. évi XLIX. törvény módosítása
43. §		
A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló
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SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt beruházás során az építtető az állam érdekében, saját nevében és az állam javára
jár el, a beruházás során létrehozott vagyon az állam tulajdonába kerül.”
44. §		
A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 11. alcíme
a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § E törvénynek az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást
és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv.) megállapított 2. mellékletét a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.”
45. §		
A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

17. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény módosítása
46. §		
Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény a következő 6/A. §-sal
egészül ki:
„6/A. § (1) A Beruházási Ügynökség által előkészített vagy megvalósított beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó
út és közműszakasz bontása, kiváltása vagy fejlesztése esetén a Beruházási Ügynökség által létrehozott út és
közmű – az út vagy a közmű műszaki átadás-átvételi eljárása eredményes lezárását követően – e törvény erejénél
fogva, ingyenesen, nyilvántartási értéken való átvezetéssel a beruházással érintett út vagy közmű tulajdonosának
tulajdonába és a beruházással érintett út vagy közmű üzemeltetőjének az üzemeltetésébe kerül.
(2) A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási, fejlesztési, bontási és kiváltási munkák
elvégzésével érintett vagyonelemek értékének változásával a Beruházási Ügynökség a beruházások teljes
megvalósítását követően, a teljes beruházás időszakát figyelembe véve elszámol a beruházással érintett út vagy
közmű tulajdonosával.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat a 4. § (7) bekezdése szerinti beruházások esetében is alkalmazni kell.”
47. §		
Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 10. §-a a következő
(10b) bekezdéssel egészül ki:
„(10b) Ha a beruházás költségvetési fedezetét az államháztartás központi alrendszerén kívüli szervezet befizetése
biztosítja, az (5) bekezdés szerinti fejezetet irányító szerv a fejezet költségvetési bevételi előirányzata javára
elszámolandó befizetés összegével az ennek a beruházásnak az előkészítését vagy megvalósítását szolgáló kiadási
előirányzatot módosíthatja az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.”
48. §		
Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 6. alcíme a következő
14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § E törvénynek az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást
és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv.) megállapított 4. § (8) bekezdését, 6/A. §-át, továbbá 8. § (1) bekezdését a Módtv.
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
49. §		
Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény
a)
4. § (8) bekezdésében az „ingó és ingatlan vagyonelemek” szövegrész helyébe az „ingó és ingatlan
vagyonelemek, ide nem értve a közműveket, illetve az utakat”,
b)
8. § (1) bekezdésében a „megszerzett ingatlanok,” szövegrész helyébe a „megszerzett ingó vagyonelemek és
ingatlanok,”
szöveg lép.
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18. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény módosítása
50. §		
Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény a következő 5/A. és 5/B. alcímmel egészül ki:

„5/A. A Dunamelléki Református Egyházkerület részére történő vagyonjuttatás
7/A. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest XII. kerület belterület 6886/2 helyrajzi számú, természetben az 1122 Budapest,
XII. kerület Bíró utca 3. szám alatt található ingatlan ingyenesen – köznevelési feladatok ellátása érdekében –
a Dunamelléki Református Egyházkerület (a továbbiakban: Egyházkerület) tulajdonába kerül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Egyházkerület mint jogi személy az (1) bekezdés
szerinti ingatlant terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélkül – az Egyházkerület
tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és az OMSZI a tulajdonba adással
érintett ingatlan tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.
(4) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést
az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által
megállapított értéket kell megjelölni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok
ellátására rendelkezésre álló, az ingatlanban található és az OMSZI vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó
vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélküli – egyidejű megszűnésével
az Egyházkerület tulajdonába kerülnek.
(6) Az (5) bekezdés alapján átszálló ingó vagyontárgyakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és
az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott
vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.
7/B. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Budapest
V. kerület belterület 24849 helyrajzi számú, természetben a 1054 Budapest, V. kerület Alkotmány u. 25. szám alatt
található ingatlan (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen – az egyházkerületi szolgálat hivatali
feladatainak ellátása és konferenciaközpont kialakítása érdekében – az Egyházkerület tulajdonába kerül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Egyházkerület mint jogi személy az ingatlant terhelő
kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi
értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.
(4) Az Egyházkerület az ingatlan tekintetében az ingatlanban elhelyezett központi költségvetési szerv kiköltözéséig
– ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető – térítésmentes használati jogot biztosít az ingatlanban elhelyezett
központi költségvetési szerv részére, amelynek feltételeit az Egyházkerület és az MNV Zrt. megállapodásban rögzíti.
(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására
rendelkezésre álló, az ingatlanban található állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva
az Egyházkerület tulajdonába kerülnek.
(6) Az (5) bekezdés alapján átszálló ingó vagyontárgyakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és
az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott
vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5/B. A Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére történő vagyonjuttatás
7/C. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő, az ingatlannyilvántartás szerint Budapest XII. kerület, belterület 9328 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest XII. kerület, Művész út 7. szám alatt található ingatlan a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki
Önkormányzat tulajdonába kerül óvodai ellátás, valamint szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
biztosításának elősegítése céljából.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélkül – Budapest Főváros
XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik azzal, hogy a tulajdonosi
joggyakorló és az OMSZI a tulajdonba adással érintett ingatlan tekintetében egymással szemben követelést
semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas
szerződést az állam nevében az MNV Zrt. köti meg a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzattal.
A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonjogát Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat per-,
teher- és igénymentesen szerzi meg.
(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására
rendelkezésre álló, az (1) bekezdés szerinti ingatlanban található, az OMSZI vagyonkezelésében lévő, állami
tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva a vagyonkezelői jog – külön elszámolás nélküli – egyidejű
megszűnésével Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
(6) Az (5) bekezdés alapján átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő ír alá.
Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben
szereplő nyilvántartási értékkel.
(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.”
51. §		
Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
52. §		
Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény
a)
4. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 2. melléklet címében az „ingatlan” szövegrész helyébe az „ingatlanok”,
b)
4. § (2) bekezdésében az „ingatlan tekintetében” szövegrész helyébe az „ingatlanok tekintetében” szöveg lép
és az „ingatlan forgalmi” szövegrész helyébe az „ingatlanok forgalmi”,
c)
4. § (4) bekezdésében az „ingatlanban” szövegrész helyébe az „ingatlanokban”,
d)
4. § (6) bekezdésében az „ingatlan” szövegrész helyébe az „ingatlanok”,
e)
3. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „2. emeletén az OMSZI által használt terület” szövegrész
helyébe a „2. emelete és 2 db parkolóhely”
szöveg lép.
53. §		
Hatályát veszti az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának
erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sora.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8. pontja a következő 8.33. alponttal
egészül ki:
(A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:)
„8.33. a kutatási, felsőoktatási tevékenységet végző költségvetési szerv, a közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítvány, illetve az általa fenntartott intézmény mint juttató által a juttató kutatással, felsőoktatással
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott közfeladat-ellátását szolgáló tevékenységével összefüggésben
keletkezett kiadványok (könyv, folyóirat, egyéb kiadvány, mozgóképi megjelenítés) juttatása, elektronikus formában
vagy elektronikus adathordozón is;”
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2. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez
1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„22.

(A

B

Az ingatlan helyrajzi száma

A kijelölt vagyonkezelő)

Budapest, 29834/15

BVSC – Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)”

2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„27.

(A

B

Az ingatlan helyrajzi száma

A kijelölt vagyonkezelő)

Budapest, 38826

Magyar Lovassport Szövetség
(székhely: Budapest 1087, Kerepesi út 7. Nemzeti Lovarda)”

3. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez
1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet II. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(II. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek)
„d) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 2. melléklete szerinti kiemelt nemzeti emlékhelyen
található:
da) II. Rákóczi Ferenc emlékmű,
db) Kossuth-emlékmű,
dc) A Dunánál – József Attila portrészobor,
dd) Tisza István emlékmű,
de) gróf Andrássy Gyula emlékmű,
df ) Nemzeti Vértanúk emlékműve,
dg) Összetartozás Emlékhelye.”
2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe
a következő rendelkezés lép:
(IV. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó sportcélú ingatlanok)
Budapesti Olimpiai Központ – Puskás Ferenc Stadion és
Létesítményei”

„1.

4. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontja a következő sorral egészül ki:
(I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági
részesedés)
(Társaság neve

„N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.

állami részesedés
legalacsonyabb mértéke)

100%”
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5. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez
„Melléklet a 2012. évi LXXV. törvényhez
A beruházási terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátái
Y

X

(Keleti)

(Északi)

1

654323.88

239925.33

2

654311.79

239929.94

3

654292.92

239937.11

4

654275.73

239943.63

5

654257.05

239950.69

6

654244.61

239955.45

7

654232.15

239960.17

8

654219.26

239965.12

9

654200.64

239972.22

10

654176.87

239981.25

11

654154.37

239989.80

12

654129.36

239999.76

13

654114.58

240005.81

14

654100.87

240011.93

15

654087.13

240017.96

16

654073.53

240024.27

17

654059.97

240030.74

18

654044.69

240038.17

19

654036.09

240042.47

20

654031.10

240046.03

21

654027.32

240050.65

22

654024.89

240056.36

23

653988.62

240082.23

24

653984.44

240082.63

25

653981.05

240082.57

26

653977.13

240082.01

27

653973.08

240080.80

28

653956.17

240093.32

29

653944.60

240102.22

30

653932.98

240111.25

31

653910.53

240129.88

32

653888.60

240148.88

33

653879.94

240156.44

34

653858.76

240176.01

35

653848.46

240185.63

36

653838.05

240195.64

37

653818.20

240215.71

38

653816.22

240217.66

39

653814.15

240219.85

40

653795.25

240239.86

41

653774.89

240262.52
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42

653755.26

240285.47

43

653740.59

240303.38

44

653731.28

240315.32

45

653717.23

240333.38

46

653714.19

240337.43

47

653699.21

240357.96

48

653681.74

240383.02

49

653679.03

240387.22

50

653664.83

240408.38

51

653639.10

240446.19

52

653625.73

240464.82

53

653612.02

240483.12

54

653595.49

240504.32

55

653574.15

240530.66

56

653549.38

240501.60

57

653530.26

240480.97

58

653533.82

240477.58

59

653515.98

240457.59

60

653508.33

240449.01

61

653456.71

240390.98

62

653449.21

240382.50

63

653431.75

240362.97

64

653414.25

240343.45

65

653396.38

240323.52

66

653386.34

240312.33

67

653382.43

240315.88

68

653364.24

240295.49

69

653368.17

240291.85

70

653353.28

240274.93

71

653338.05

240257.90

72

653334.23

240261.38

73

653299.15

240221.92

74

653302.61

240218.92

75

653282.89

240197.18

76

653265.56

240185.47

77

653242.47

240159.99

78

653223.47

240139.20

79

653204.77

240118.20

80

653204.38

240117.75

81

653204.75

240117.41

82

653173.25

240081.69

83

653150.76

240056.76
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84

653124.30

240026.72

85

653118.55

240026.94

86

653109.73

240020.20

87

653100.17

240011.17

88

653131.32

239993.05

89

653151.06

239967.28

90

653290.59

239785.12

91

653293.63

239769.37

92

653288.65

239761.27

93

653286.29

239761.29

94

653372.84

239744.47

95

653394.90

239740.18

96

654120.55

239599.18

97

654144.07

239582.91

98

654144.08

239574.71

99

654131.62

239545.67

100

654121.86

239536.12

101

654122.80

239530.43

102

654122.65

239524.05

103

654122.49

239497.52

104

654156.26

239497.53

105

654231.39

239510.03

106

654266.00

239515.64

107

654262.94

239537.88

108

654261.33

239552.21

109

654231.40

239565.30

110

654228.68

239572.65

111

654233.57

239598.93

112

654233.81

239601.92

113

654236.71

239638.07

114

654248.64

239692.00

115

654260.88

239693.99

116

654262.37

239707.23

117

654265.63

239726.34

118

654267.06

239733.95

119

654264.43

239734.47

120

654267.50

239748.22

121

654267.70

239748.18

122

654271.32

239764.65

123

654274.84

239763.81

124

654298.75

239872.70

125

654305.13

239892.33
”
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6. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez
„2. melléklet a 2018. évi XLIX. törvényhez
A Déli Városkapu Fejlesztési Programmal összefüggő árvízvédelmi vonal
A
1

2

1

B

C

Y

X

(Keleti)

(Északi)

651699.88

236046.28

3

2

651699.00

236021.95

4

3

651693.10

235966.05

5

4

651711.21

235871.68

6

5

651675.83

235836.50

7

6

651619.64

235654.89

8

7

651519.30

235436.90

9

8

651465.59

235330.86

10

9

651465.60

235322.16

11

10

651469.79

235317.45

12

11

651492.76

235314.49

13

12

651513.36

235313.03

14

13

651581.79

235308.19

15

14

651642.96

235310.40

16

15

651649.66

235227.92

17

16

651650.85

235227.72

18

17

651653.12

235205.93

19

18

651647.75

235205.30

20

19

651638.22

235203.83

21

20

651627.13

235201.13

22

21

651615.95

235198.81

23

22

651604.78

235196.48

24

23

651593.79

235193.37

25

24

651585.61

235195.80

26

25

651584.34

235191.52

27

26

651579.37

235190.00

28

27

651568.45

235186.68

29

28

651538.89

235169.39

30

29

651527.61

235167.64

31

30

651516.27

235166.38

32

31

651504.91

235165.12

33

32

651505.49

235159.97

34

33

651495.12

235154.95

35

34

651484.97

235149.73
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36

35

651474.83

235144.50

37

36

651471.64

235142.86

38

37

651461.54

235137.53

39

38

651451.45

235132.20

40

39

651449.79

235131.32

41

40

651447.64

235130.06

42

41

651436.93

235123.78

43

42

651435.67

235123.04

44

43

651435.85

235122.74

45

44

651431.78

235119.45

46

45

651428.94

235115.12

47

46

651420.02

235095.50

48

47

651416.39

235090.78

49

48

651345.09

235032.33

50

49

651281.40

234962.97

51

50

651278.68

234959.29

52

51

651191.93

234811.40

53

52

651186.06

234800.99

54

53

651183.39

234788.40

55

54

651188.29

234776.65

56

55

651199.46

234763.24

57

56

651205.56

234755.92

58

57

651213.64

234746.22
”

7. melléklet a 2021. évi CXXXIII. törvényhez
1. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 3. sorral
egészül ki:

1.

„3.

(A

B

C

D

Település, fekvés

Helyrajzi szám

magyar állam tulajdoni hányada

Megnevezés)

Budapest VI. kerület
belterület, 1066 Budapest, Jókai u. 2.

29038/2/A/4

1/1

színház”
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2021. évi CXXXIV. törvény
egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról*
1. Az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló
1989. évi XXXVI. törvény módosítása
1. §		
Az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. törvény
a)
2. §-ában a „vagy hozzátartozója” szövegrész helyébe az „ , a védő, az elítélt hozzátartozója, illetve az elítélt
halála után oldalági rokona” szöveg,
b)
3. §-ában a „vagy hozzátartozója” szövegrész helyébe az „ , a védő, az elítélt hozzátartozója, illetve az elítélt
halála után oldalági rokona” szöveg
lép.

2. Az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló
1990. évi XXVI. törvény módosítása
2. §		
Az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. törvény 3. §-ában
az „elítélt vagy a hozzátartozója (1978. évi IV. törvény 137. § 5. pontja)” szövegrész helyébe az „ügyészség, az elítélt,
a védő, az elítélt hozzátartozója [Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 14. pont],
illetve az elítélt halála után oldalági rokona” szöveg lép.

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
3. §

(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A magánvádas eljárásban a feljelentés illetéke 10 000 forint, a magánvádló és a magánfél fellebbezésének
illetéke 10 000 forint, a magánvádló perújítási indítványának illetéke 15 000 forint.”
(2) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 52. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az illetéket az indítvány előterjesztésekor nem vagy hiányosan fizetik meg, az illetékfizetésre kötelezett
személyt fel kell hívni, hogy azt 8 napon belül pótolja és figyelmeztetni kell az illeték meg nem fizetésének
a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott következményeire.”

4. §

(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Illetékköteles a büntetőeljárás során a sértett által előterjesztett polgári jogi igény, valamint a sértett, a terhelt
vagy a védő által előterjesztett, kizárólag a büntetőeljárás során elbírált polgári jogi igény kérdésében hozott döntés
elleni fellebbezés. Ezt az illetéket – a polgári peres eljárásra vonatkozó illetékszabályok szerint – a büntetőeljárás
illetékén felül kell megfizetni.”
(2) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 53. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem kell megfizetni az (1) bekezdés szerinti illetéket, ha a bíróság a polgári jogi igény érvényesítését egyéb
törvényes útra utasítja.”

5. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény „Mérsékelt illeték” alcíme a következő 58/A. §-sal egészül ki:
„58/A. § (1) A büntetőeljárásban érvényesített polgári jogi igény illetéke az eljárás illetékének 10%-a, ha az elsőfokú
ügydöntő határozat meghozataláig
a) a magánfél visszavonja az előterjesztett polgári jogi igényt,
b) a terhelt úgy nyilatkozik, hogy ellenkérelmet nem kíván előterjeszteni és a követelést a magánfél által
előterjesztetteknek megfelelően teljesíteni kívánja, vagy
c) a terhelt a váddal egyezően beismeri a bűncselekmény elkövetését.
(2) Ha a vádlottal szemben több bűncselekmény miatt emeltek vádat, az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásának
akkor van helye, ha a vádlott azon bűncselekmény elkövetését ismeri be, amely vonatkozásában a polgári jogi
igényt előterjesztették.
(3) Több vádlott esetén, ha az (1) bekezdés b) vagy c) pontja bármelyik vádlott esetén fennáll, a mérsékelt illeték
valamennyi vádlottra vonatkozik és őket egyetemlegesen terheli.
* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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(4) A büntetőeljárásban érvényesített polgári jogi igény illetékére az 58. § (5) és (9)–(10) bekezdését megfelelően
alkalmazni kell.”
6. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – illetékfeljegyzési jog illeti meg, a jogegységi panasz eljárás
kivételével:)
„c) a bűncselekményből – ide nem értve a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kárt vagy
ezekkel összefüggésben felmerült sérelemdíj megfizetését –, valamint a szabálysértésből származó kár megtérítése,
az azzal összefüggésben felmerült sérelemdíj megfizetése iránti igény esetén, valamint polgári jogi igényként
érvényesíthető dolog kiadása és pénzfizetésre irányuló követelés esetén;”
7. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 80. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azoktól az esetektől eltekintve, amelyekben az illetéket törvény rendelkezése alapján kell törölni vagy visszatéríteni,
a kiszabott, de még meg nem fizetett illeték törlésének, illetőleg a megfizetett illeték visszatérítésének – hivatalból, vagy
a fizetésre kötelezett, illetve jogutódja kérelmére – a következő esetekben van helye:)
„m) ha magánvádas eljárásban
ma) a jogerős ügydöntő határozat meghozatalának időpontjában az ügyészség képviselte a vádat,
mb) a bíróság az eljárást a személyes meghallgatás megkezdése előtt vagy a személyes meghallgatás alapján
megszünteti,
mc) a magánvádló a vádat legkésőbb az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozataláig ejti,
md) a bíróság a vádlott bűnösségét megállapítja vagy az eljárást büntethetőséget megszüntető okból vagy
vádelejtés miatt megszünteti, vagy
me) a magánvádló fellebbezése eredményes.”
8. §		
Hatályát veszti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a)
38. § (4) bekezdésében az „a büntetőügyeken kívül” szövegrész,
b)
52. § (2) bekezdésében az „az egyesítést követően” szövegrész,
c)
„A büntető eljárással kapcsolatos egyes kérelmek illetéke” alcíme,
d)
56. § (3) bekezdésében az „a büntetőügyeken kívül” szövegrész,
e)
57. § (2)–(4) bekezdése,
f)
58. § (8) bekezdése,
g)
2. melléklet X. pontjában foglalt táblázat 2. sora.

4. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
9. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 6. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény eltérően nem szabályoz, a Pp. szabályait a nemperes eljárás
sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint
egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy
a felszámolási eljárásban)
„bd) az eljárás felfüggesztésének a fizetésképtelenséget megállapító végzés meghozataláig, továbbá a Pp. 126. §
(1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben van helye, azzal, hogy az eljárást felfüggesztő végzés elleni
fellebbezésnek a Pp. 126. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben nincs helye;”
10. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 23. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Ha a felszámolási eljárás lefolytatását az adós kéri, a kérelem benyújtására a 8. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltak az irányadók. Az adósnak a kérelemben be kell jelentenie a számláit vezető valamennyi pénzforgalmi
szolgáltató nevét és az ott vezetett számlák számlaszámát, ideértve a kérelem benyújtását követően nyitott számlák
számlaszámát is, nyilatkoznia kell továbbá arról, ha vagyonára zár alá vételt, vagyonelkobzást rendeltek el, vele
szemben pénzbírságot szabtak ki vagy bűnügyi költség viselésére kötelezték. Ha az adós gazdálkodó szervezetben
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a magyar állam szükségképpeni törvényes öröklés útján részesedést örökölt, ezt az adósnak a kérelemben be kell
jelentenie.”
11. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 24. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Az adós köteles az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a bíróságnak nyilatkozni arról,
hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e. Ha az adós a fenti határidőn belül a bíróságnak nem nyilatkozik,
a fizetésképtelenség tényét vélelmezni kell. Ha az adós a kérelemben foglaltakat elismeri, egyidejűleg nyilatkoznia
kell arról is, hogy kér-e a 26. § (3) bekezdésében meghatározott fizetési haladékot a tartozása kiegyenlítésére,
továbbá az adósnak be kell jelentenie a bíróságnak a számláit vezető valamennyi pénzügyi intézmény nevét és
az ott vezetett számlák számlaszámát – ideértve a kérelem kézhezvételét követően nyitott számlák számlaszámát
is –, továbbá koncesszió esetén tájékoztatnia kell a koncesszióba adót a felszámolási eljárás megindításáról.
Az adósnak nyilatkoznia kell arról is, ha a vagyonára büntetőeljárásban zár alá vételt, vagyonelkobzást rendeltek el,
vele szemben pénzbírságot szabtak ki vagy bűnügyi költség viselésére kötelezték.”
12. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 52. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A zárójelentés tartalmazza azoknak a hitelezőknek a felsorolását is, akik a felszámolási eljárás kezdő
időpontjától a 49/D. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogosultként nyilvántartásba vételre kerültek.”
13. §

(1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (1) bekezdés e) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sorrend
figyelembevételével kell kielégíteni:)
„e) a társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozások, az adók – ide nem értve a (2) bekezdés szerint
felszámolási költségként elszámolható adó- és járuléktartozásokat – és adók módjára behajtható köztartozások,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényen alapuló követelések, a 79/A. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti bűnügyi hitelezői igénybejelentés, továbbá a visszafizetendő államháztartási, európai uniós vagy
nemzetközi szerződésen alapuló más nemzetközi forrásból származó támogatások, valamint a közműdíjak,
a társasházi közös költség és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjának a d) pontban nem említett
követelései,”
(2) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) Ha az (1) bekezdés e) pontjába tartozó hitelezők teljes kielégítésére nincs elegendő fedezet, ezen a csoporton
belül a következő kielégítési sorrendben előrébb álló hitelezői igény teljes egészében való kielégítését követően kell
a hátrébb álló hitelezői igényeket kielégíteni:
a) pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás alapján fennálló bűnügyi hitelezői igény,
b) jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvényben meghatározott pénzbírság
alapján fennálló bűnügyi hitelezői igény,
c) társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozások (ideértve a szociális hozzájárulási adót is) alapján fennálló
hitelezői igény,
d) bűnügyi költség alapján fennálló bűnügyi hitelezői igény,
e) többi hitelezői igény.”
(3) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a (6) bekezdésben meghatározott kielégítési sorrendben azonos helyen álló hitelezői igény teljes
kielégítésére nincs lehetőség, akkor ezeket a hitelezői igényeket a követelések arányában kell kielégíteni.”

14. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény a következő fejezettel egészül ki:

„IV/A. FEJEZET
A BŰNÜGYI VAGYONT ÉRINTŐ FELSZÁMOLÁS
79/A. § (1) E törvény rendelkezéseit az e Fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, ha az adós
vagyonára
a) a büntetőeljárásról szóló törvényben vagy a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
szóló törvényben meghatározott zár alá vétel elrendelésére vagy bűnügyi költség viselésére kötelezésre,
b) a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott lefoglalás elrendelésére,
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c) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben (a továbbiakban: Btk.) meghatározott elkobzás,
vagyonelkobzás elrendelésére, vagy
d) a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvényben meghatározott
pénzbírság elrendelésére
került sor.
(2) E törvény alkalmazásában
a) pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás: az adós vagyonára elrendelt, a Btk. 75. § (1) bekezdésében
meghatározott jogerős, ügydöntő határozattal vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzéssel elrendelt
vagyonelkobzás,
b) fedezetet biztosító zár alá vétel: az adós vagyonára elrendelt, a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló törvényben meghatározott pénzbírság (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: pénzbírság)
vagy a Btk. 75. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonelkobzás biztosítása céljából elrendelt zár alá vétel,
c) előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentés: a felszámolónak a fedezetet biztosító zár alá vételről rendelkező
véglegessé vált vagy további jogorvoslattal nem támadható határozatról való értesítése, illetve az erről szóló
határozat felszámoló részére történő kézbesítése,
d) végleges bűnügyi hitelezői igénybejelentés: a felszámolónak a pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásról,
az adóssal szemben elrendelt pénzbírságról, valamint a jogerős ügydöntő határozattal vagy véglegessé vált nem
ügydöntő végzéssel az adóssal szemben elrendelt bűnügyi költség (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban:
bűnügyi költség) viseléséről történő értesítése, illetve az erről szóló határozat felszámoló részére történő
kézbesítése,
e) bűnügyi hitelezői igénybejelentés: az előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentés és a végleges bűnügyi hitelezői
igénybejelentés,
f ) felszámolási zárómérleg alatt egyszerűsített felszámolás esetén érteni kell a 63/B. § szerinti jelentést és
vagyonfelosztási javaslatot is.
(3) A bűnügyi hitelezői igénybejelentés alapjául szolgáló követelés összegeként azt az összeget kell
a nyilvántartásban feltüntetni,
a) amelyet a fedezetet biztosító zár alá vétel biztosít, vagy ha ez kevesebb, amely összegen a fedezetet biztosító zár
alá vétellel biztosított vagyont a felszámolási eljárásban értékesítették, vagy
b) amely a pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásról, a pénzbírságról, vagy a bűnügyi költségről rendelkező
határozatban szerepel.
(4) A felszámoló értesíti a büntetőeljárást lefolytató szervet a bűnügyi hitelezői igénybejelentés alapjául szolgáló
követelés összegének a (3) bekezdés a) pontja szerinti változásáról.
(5) Ha az adós vagyonára zár alá vételt, vagyonelkobzást rendeltek el, az adóssal szemben pénzbírságot szabtak ki,
vagy az adóst bűnügyi költség viselésére kötelezték, a felszámoló a büntetőeljárást lefolytató szervtől beszerzi
az erről szóló határozatot.
(6) E törvény alkalmazásában a bűnügyi hitelezői igénybejelentést is hitelezői igénybejelentésnek kell tekinteni.
(7) Ha a felszámolás elrendelésére bűnügyi igény alapján kerül sor, vagy az adós ellen folyamatban lévő eljárásban
bűnügyi hitelezői igénybejelentés történik, felszámolóként a bíróság – kivéve, ha törvény alapján a pénzügyi
szervezet felszámolására létrehozott állami felszámoló szervezetet kell kirendelnie – a 66. § (2) bekezdés szerinti
állami felszámolót rendeli ki. Ha a bíróság a 27/A. § (1) bekezdése szerint korábban már jelölt ki más felszámolót,
annak felmentéséről, költségeinek megtérítéséről, díjazásának megállapításáról, továbbá az állami felszámoló
kirendeléséről a bíróság az állami adó- és vámhatóság bűnügyi hitelezői igénybejelentésről való értesítésének
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül hoz végzést, a bíróság további eljárásra, a felmentett felszámoló és
az állami felszámoló jogaira és kötelezettségeire a 66. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. A felmentett
felszámoló költségtérítési és díjazása megállapítására, a felmentett felszámoló kötelezettségeire a 27/A. §
(11) bekezdésében és 66. § (3) bekezdésében, a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményére pedig a 27/A. §
(11a) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(8) Ha a bűnügyi hitelezői igénybejelentésre a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtásáig sor kerül,
azt a 28. § (2) bekezdés f ) pontjában előírt 40 napos határidőben bejelentettnek kell tekinteni.
(9) Ha az adós vagyonára büntetőügyben
a) véglegessé vált vagy további jogorvoslattal nem támadható zár alá vételt rendeltek el, amely nem minősül
fedezetet biztosító zár alá vételnek,
b) vagyonelkobzást rendeltek el, amely nem minősül pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásnak,
c) véglegessé vált vagy további jogorvoslattal nem támadható lefoglalást rendeltek el, vagy

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

10637

d) a jogerős ügydöntő határozattal vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzéssel elkobzást rendeltek el,
az annak tárgyát képező vagyont a gazdálkodó szervezet vagyonába nem tartozó vagyonként kell kezelni, és a zár
alá vételt, a lefoglalást, a vagyonelkobzást vagy az elkobzást végrehajtó szerv rendelkezésére kell bocsátani.
(10) A (9) bekezdésben meghatározott esetekben a 38. § (1) bekezdése nem alkalmazható.
79/B. § (1) Ha valamely nyilvántartásba vett hitelezői követelésre vonatkozóan büntetőeljárásban zár alá vétel
elrendelésére kerül sor, akkor a felszámoló a vagyonfelosztási javaslatban az erre a hitelezői igényre eső vagyont
a hitelező jogszerzésével, de zár alá vétellel terhelten tünteti fel. A vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása esetén
a zár alá vett hitelezői követelés helyébe lépő vagyonra a zár alá vétel a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Be.) 332. § (5) bekezdése alapján külön határozat nélkül kiterjed, és azt a hitelező a zár alá
vétellel terhelten szerzi meg. Ezt a vagyont a felszámoló a zár alá vételt végrehajtó állami adó- és vámhatóság
rendelkezésére bocsátja.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint zár alá vett hitelezői igényre
a) a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtása előtt olyan vagyonelkobzást rendelnek el, amely nem
minősül pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásnak, akkor a vagyonfelosztási javaslatot az (1) bekezdésben
meghatározott hitelezői igény figyelmen kívül hagyásával kell elkészíteni,
b) a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtása után, de a felszámolás befejezése és az adós jogutód
nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedése előtt olyan vagyonelkobzást rendelnek el,
amely nem minősül pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásnak, akkor a felszámoló köteles a vagyonfelosztási
javaslatot az (1) bekezdésben meghatározott hitelezői igény figyelmen kívül hagyásával átdolgozni, és azt újra
benyújtani a bírósághoz; ebben az esetben az átdolgozott vagyonfelosztási javaslat benyújtását követően a bíróság
haladéktalanul hatályon kívül helyezi a felszámolás befejezése és az adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában
hozott korábbi végzését.
(3) Ha az (1) bekezdés szerint zár alá vett hitelezői igényre a büntetőeljárásban olyan vagyonelkobzást rendelnek
el, amely nem minősül pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásnak, és az a felszámolás befejezése és az adós
jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedése után emelkedik jogerőre vagy
válik véglegessé, akkor erre a hitelezői igényre eső vagyonra – mint a megszűnt adóst megillető vagyonra –
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)
szerint hivatalból vagyonrendezés lefolytatására kerül sor.
(4) Ha zár alá vétel elrendelésére a 49/D. §-ban meghatározott zálogjoggal biztosított hitelezői követelésre nézve
került sor, akkor a zálogjoggal, valamint a 49/D. § (3) bekezdése szerinti joggal terhelt vagyontárgy értékesítéséből,
vagy ezekkel a jogokkal biztosított hitelezői követelés behajtásából származó bevételből a jogosultnak járó összeg
a zár alá vett hitelezői követelés helyébe lép, amelyre a zár alá vétel külön határozat nélkül kiterjed, és az összeget
a felszámoló a zár alá vételt végrehajtó állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátja.
(5) Ha a (4) bekezdés szerint zár alá vett vagyonra
a) a 49/D. § (1), illetve (4) bekezdése alapján a zálogjoggal biztosított hitelezői követelés kielégítése előtt
olyan vagyonelkobzást rendeltek el, amely nem minősül pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásnak,
akkor a zálogjoggal biztosított hitelezői követelést nem lehet kielégíteni és a vagyonfelosztási javaslatot
a (4) bekezdésben meghatározott hitelezői igény figyelmen kívül hagyásával kell elkészíteni,
b) a 49/D. § (1), illetve (4) bekezdése alapján a zálogjoggal biztosított hitelezői követelés kielégítése után, azonban
a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtása előtt olyan vagyonelkobzást rendeltek el, amely nem
minősül pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásnak, akkor a vagyonfelosztási javaslatot a (4) bekezdésben
meghatározott hitelezői igény figyelmen kívül hagyásával kell elkészíteni,
c) a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtása után, de a felszámolás befejezése és az adós jogutód
nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedése előtt olyan vagyonelkobzást rendeltek el,
amely nem minősül pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásnak, akkor a felszámoló köteles a vagyonfelosztási
javaslatot a (4) bekezdésben meghatározott hitelezői igény figyelmen kívül hagyásával átdolgozni, és újra
benyújtani a bíróságnak; ebben az esetben az átdolgozott vagyonfelosztási javaslat benyújtását követően a bíróság
haladéktalanul hatályon kívül helyezi a felszámolás befejezése és az adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában
hozott korábbi végzését.
(6) Ha a (4) bekezdés szerint zár alá vett vagyonra a büntetőeljárásban olyan vagyonelkobzást rendelnek el, amely
nem minősül pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásnak és az a felszámolás befejezése és az adós jogutód nélküli
megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedése után emelkedik jogerőre vagy válik véglegessé,
akkor a hitelezői igény megszűnése miatt az adós vagyonát képező vagyonnövekményre – mint a megszűnt adóst
megillető vagyonra – a Ctv. szerint hivatalból vagyonrendezés lefolytatására kerül sor.
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(7) A zár alá vett hitelezői igénnyel vagy a Be. 332. § (5) bekezdése alapján helyébe lépett vagyonnal kapcsolatban
beszámítási jog nem gyakorolható.
(8) Ha valamely nyilvántartásba vett hitelezői követelésre vonatkozóan pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzást
rendelnek el, annak végrehajtására az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi
CLIII. törvény 125/C. §-ában meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
79/C. § (1) Ha a Be. 332. § (3) bekezdése alapján a zár alá vett vagyon helyébe előzetes bűnügyi hitelezői
igénybejelentés lép, és a zár alá vétel az eredeti vagyon tekintetében megszűnik, a felszámoló intézkedik az eredeti
vagyon tekintetében a zár alá vétel közhiteles nyilvántartásból való törlése iránt.
(2) Ha a zár alá vétel (1) bekezdésben meghatározottak szerinti törléséhez határozat meghozatala szükséges,
a határozatot a felszámoló előterjesztése alapján a felszámolási ügyben eljáró bíróság hozza meg.
79/D. § (1) A felszámoló a bűnügyi hitelezői igénybejelentés alapján hitelezőként a büntetőjogi igényt érvényesítő
magyar államot veszi nyilvántartásba. A magyar állam képviselőjeként az állami adó- és vámhatóság jár el, és
e követelések tekintetében gyakorolja a hitelezői jogokat. Ha a bűnügyi hitelezői igénybejelentést nem az állami
adó- és vámhatóság tette, a felszámoló haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot annak érdekében,
hogy a magyar állam képviselőjeként eljárhasson.
(2) A felszámoló a felszámolás kezdő időpontjától számított hatvan napon belül a nyilvántartásba vett hitelezői
követelések listáját megküldi a büntetőeljárást lefolytató szervnek. Ha a felszámoló a határidő lejártát követően
szerez tudomást az előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentésről, a nyilvántartásba vett hitelezői követelések
listáját a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül küldi meg büntetőeljárást lefolytató szervnek. A felszámoló
a 48. § (2) bekezdésében meghatározott értesítések megküldésével egyidejűleg a nyilvántartásba vett hitelezői
követelések listáját ismételten megküldi a büntetőeljárást lefolytató szervnek. A 48. § (2) bekezdésben
meghatározott értesítési kötelezettség hiányában a felszámoló a nyilvántartásba vett hitelezői követelések listáját
az értékesítés megkezdésével egyidejűleg küldi meg a büntetőeljárást lefolytató szervek.
(3) A bűnügyi hitelezői igénybejelentés nem tekinthető vitatott hitelezői követelésnek.
(4) A bűnügyi hitelezői igénybejelentés tekintetében beszámítási jog nem gyakorolható.
79/E. § (1) Az előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentés helyébe az azonos vagyonra elrendelt végleges bűnügyi
hitelezői igénybejelentés lép, függetlenül attól, hogy a végleges bűnügyi hitelezői igénybejelentésre mikor került
sor.
(2) Ha a végleges bűnügyi hitelezői igénybejelentés alacsonyabb összegre vonatkozik, mint az előzetes bűnügyi
hitelezői igénybejelentés, és azt
a) a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtásáig jelentik be, akkor az igényt a különbözetre
vonatkozóan visszavontnak kell tekinteni és azt a vagyonelkobzásból, illetve pénzbírságból származó igényre kell
csökkenteni,
b) a felszámolási zárómérleg bírósághoz történő benyújtása után, de a felszámolás befejezése és az adós jogutód
nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedése előtt jelentik be, akkor a felszámoló köteles
a vagyonfelosztási javaslatot ennek megfelelően átdolgozni, és azt újra benyújtani a bírósághoz; ebben az esetben
az átdolgozott vagyonfelosztási javaslat benyújtását követően a bíróság haladéktalanul hatályon kívül helyezi
a felszámolás befejezése és az adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott korábbi végzését.
(3) Ha a büntetőeljárásban a végleges bűnügyi hitelezői bejelentést megalapozó határozat a felszámolás befejezése
és az adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedése után emelkedik jogerőre
vagy válik véglegessé, és alacsonyabb összegre vonatkozik, mint az előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentés,
a különbözetet olyan, az adóst megillető vagyonnak kell tekinteni, amelyre vonatkozóan a Ctv. szerint hivatalból
vagyonrendezési eljárás lefolytatására kerül sor.
(4) Ha a végleges bűnügyi hitelezői igénybejelentés magasabb összegre vonatkozik, mint az előzetes bűnügyi
hitelezői igénybejelentés, a különbözetre vonatkozóan akkor lehet a felszámolási eljárásban hitelezői igényt
benyújtani, ha a végleges bűnügyi hitelezői igénybejelentésre a felszámolási zárómérleg bíróságnak történő
benyújtásáig sor került.
(5) Ha a büntetőeljárást végleges bűnügyi hitelezői igénybejelentés alapjául szolgáló döntés nélkül fejezik be,
az előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentést – a büntetőeljárás befejeződésével vagy a fedezetet biztosító zár
alá vétel feloldásával – visszavontnak kell tekinteni, illetve ha az előzetes hitelezői igényre vagyoni eszköz került
elkülönítésre, a felszámolási eljárás befejezése és az adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában hozott végzés
jogerőre emelkedése után hivatalból vagyonrendezési eljárást kell megindítani.
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79/F. § (1) A felszámoló a vagyonfelosztási javaslatot és az 52. §-ban meghatározott más iratokat csak azt követő
két hónap elteltével küldi meg a bíróságnak, hogy a vagyonfelosztási javaslatot a büntetőeljárást lefolytató szervnek
megküldte.
(2) A vagyonfelosztási javaslatban az előzetes bűnügyi hitelezői igénybejelentésre a vagyonfelosztás során
eső vagyont az adós gazdálkodó szervezet tulajdonába tartozó, zár alá vett vagyonként kell feltüntetni.
A vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása esetén a vagyont a zár alá vételt végrehajtó szerv rendelkezésére kell
bocsátani, és a 79/C. § megfelelő alkalmazásával intézkedni kell a zár alá vétel közhiteles nyilvántartásba való
bejegyzése iránt.”
15. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 83/W. §-a a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) E törvénynek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló
2021. évi CXXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: 2021. évi CXXXIV. törvény) megállapított 23. § (1) bekezdését, 24. §
(3) bekezdését, 46. § (7) bekezdését, 46. § (7a) bekezdését, 52. § (1a) bekezdését, 57. § (1) bekezdés e) pontját, 57. §
(6) bekezdését, 57. § (6a) bekezdését és IV/A. Fejezetét a 2021. évi CXXXIV. törvény hatálybalépésekor folyamatban
lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell, valamint a 2021. évi CXXXIV. törvény hatálybalépését követően
a 6/A. § és a 38/A. § a már megkezdett eljárási cselekményekre sem alkalmazható, és
a) a 2021. évi CXXXIV. törvény hatálybalépését megelőzően elrendelt, a 79/A. § (2) bekezdése alapján bűnügyi
hitelezői igénybejelentésnek minősülő fedezetet biztosító zár alá vételt, pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzást,
pénzbírságot és bűnügyi költséget is a 28. § (2) bekezdés f ) pontjában előírt 40 napos határidőben bejelentett
bűnügyi hitelezői igénybejelentésnek kell tekinteni,
b) a 6/A. § vagy a 38/A. § alapján felfüggesztett felszámolási eljárást hivatalból folytatni kell, és
c) a felszámoló köteles beszerezni a bűnügyi hitelezői igénybejelentés alapjául szolgáló határozatot, valamint
értesíteni az állami adó- és vámhatóságot, hogy a bűnügyi hitelezői igénybejelentés végrehajtására a felszámolási
eljárásban kerül sor.”
16. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
a)
46. § (7) bekezdésében a „kivéve az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követeléseket” szövegrész
helyébe a „kivéve az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követeléseket, valamint a bűnügyi hitelezői
igénybejelentést” szöveg,
b)
46. § (7a) bekezdésében a „kivéve az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követeléseket” szövegrész
helyébe a „kivéve az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követeléseket, valamint a bűnügyi hitelezői
igénybejelentést” szöveg
lép.
17. §		
Hatályát veszti a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
a)
6/A. §-a,
b)
38/A. §-a.

5. Az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt
elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvény módosítása
18. §		
Az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé
nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „védő, illetve” szövegrész helyébe a „védő,
az elítélt hozzátartozója, illetve” szöveg és a „hozzátartozójának” szövegrész helyébe a „halála után oldalági rokona”
szöveg lép.

6. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
19. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 23. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „(Btk. 184. §)”
szövegrész helyébe a „(Btk. 184–184/C. §)” szöveg lép.
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7. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása
20. §		
A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Nincs helye a kiadatásnak, ha)
„d) a kiadatás alapjául szolgáló cselekményt Magyarországon, az Európai Unió másik tagállamában vagy
az 1985. június 14-i, a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló Schengeni
Megállapodás végrehajtásáról szóló 1990. június 19-i egyezményben részes állam bírósága jogerősen elbírálta,
vagy a cselekmény érdeméről olyan határozatot hozott, amely – a határozatot hozó állam joga alapján – azonos
cselekmény vonatkozásában újabb büntetőeljárás megindításának akadályát képezi,”
21. §

(1) A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) Meg kell tagadni a Magyarország, vagy az Európai Unió más tagállama által menekültként elismert személy
kiadatását, kivéve, ha azt a menedékjogról szóló törvényben meghatározott biztonságos harmadik ország kéri.
(2) A menedékes, a befogadott, az oltalmazott, valamint az Európai Unió tagállamában kiegészítő vagy ideiglenes
védelemben részesített külföldi annak az államnak, ahonnan elmenekült, nem adható ki.”
(2) A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 14. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) A menekültként, oltalmazottként, valamint menedékesként elismerését kérő, valamint az Európai Unió
tagállamában nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó külföldi annak az államnak, ahonnan elmenekült, nem
adható ki.
(2b) Nem akadálya a kiadatásnak, ha menekültkénti, oltalmazottként, illetve menedékeskénti elismerését, vagy
nemzetközi védelmet kérő személy a kérelmét ismételten benyújtotta, miután a korábbi kérelmét a menekültügyi
hatóság további jogorvoslattal nem támadható döntésével elutasította, vagy menekültkénti, oltalmazottkénti,
befogadottkénti, illetve menedékeskénti elismerését további jogorvoslattal nem támadható döntéssel visszavonta,
feltéve, hogy más, a menedékjogról szóló törvényben meghatározott védelemben nem részesül.”
(3) A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Abban az esetben, ha a kiadni kért személy menekültkénti, oltalmazottkénti vagy menedékeskénti elismerését
kéri, valamint ha a kiadni kért személy az Európai Unió tagállamában nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtó
külföldi, a kiadni kért személlyel szemben alkalmazott kényszerintézkedés határideje – a menedékjogi eljárás
jogerős befejezését figyelembe véve – oly módon hosszabbodik meg, hogy a kérelem megtagadását követően
legalább negyven nap álljon rendelkezésre a kiadatás ügyében való döntésre és a kiadott személy átadására.
A kiadatási letartóztatás és az ideiglenes kiadatási letartóztatás együttes időtartama azonban ebben az esetben sem
haladhatja meg a kényszerintézkedés kezdetétől számított huszonnégy hónapot.”
(4) A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a kiadni kért személy (2a) bekezdés szerinti kérelmét az Európai Unió más tagállama jogosult elbírálni,
az eljárás lefolytatásának elősegítése érdekében a kiadatási eljárás során eljáró hatóságok a tagállam eljárás
lefolytatására jogosult hatóságaival együttműködnek. Ennek érdekében a kiadatási eljárásban fogvatartott személy
ideiglenes átadására az eljárást folytató tagállammal kötött eseti megállapodás alapján kerülhet sor, amelyet
a tagállam arra jogosult hatóságával a miniszter köt meg. A kiadni kért személy érintett tagállamba történő
átszállításáról és a Magyarország területére történő visszaszállításáról a NEBEK a rendőrség közreműködésével
gondoskodik.”

22. §		
A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény a következő 14/B. §-sal egészül ki:
„14/B. § A kényszerintézkedés indokoltságát a 14. § (3) bekezdésében és a 14/A. § (2) bekezdésében meghatározott
esetekben, a 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidőkre figyelemmel, a bíróság az ügyiratok alapján
a kényszerintézkedés elrendelésétől vagy meghosszabbításától számítva hathavonta felülvizsgálja.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

10641

23. §		
A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény II. Fejezete a következő 3. Címmel egészül ki:

„3. Cím
Kiadatás Magyarországról az Egyesült Királyságba, az Izlandi Köztársaságba, vagy a Norvég
Királyságba
36/A. § (1) Az 1. Cím rendelkezéseit a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (a továbbiakban:
Egyesült Királyság), az Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak kiadatás iránti megkeresése tekintetében
az e Címben foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.
(2) A Magyarország területén tartózkodó személy az Egyesült Királyság, az Izlandi Köztársaság vagy a Norvég
Királyság igazságügyi hatósága által az Európai Unió területén tartózkodó személy vonatkozásában kibocsátott
elfogatóparancs (e Cím alkalmazásában a továbbiakban: kiadatási-elfogatóparancs) alapján büntetőeljárás
lefolytatása, szabadságvesztés büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából
elfogható, őrizetét kell elrendelni és kiadható. A kiadatási-elfogatóparancsot kiadatási kérelemnek kell tekinteni.
36/B. § (1) A kiadatás kérdésében a Fővárosi Törvényszék dönt.
(2) Ha a kiadatás feltételei fennállnak, a Fővárosi Törvényszék nem ügydöntő végzéssel elrendeli a terhelt kiadatási
letartóztatását és kiadatását.
(3) A Fővárosi Törvényszék megtagadja a kiadatási-elfogatóparancs végrehajtását, ha megtagadási ok áll fenn.
A bíróság a kiadatási-elfogatóparancs végrehajtásának megtagadásáról az ügyiratok alapján is dönthet.
(4) Ha ugyanazon terhelt ellen kibocsátott
a) európai elfogatóparancs és egy kiadatási-elfogatóparancs vagy
b) több kiadatási-elfogatóparancs
ütközik, és a végrehajtás feltételei több állam vonatkozásában is fennállnak, a Fővárosi Törvényszék az összes
körülmény mérlegelésével dönt arról, hogy melyik elfogatóparancs végrehajtására kerüljön sor. A bíróságnak
a döntés meghozatalakor figyelemmel kell lennie különösen a bűncselekmény tárgyi súlyára és elkövetési helyére,
az elfogatóparancsok kibocsátásának időpontjára, valamint arra, hogy az elfogatóparancsot büntetőeljárás
lefolytatása vagy szabadságvesztés büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából
bocsátották-e ki.
(5) Ha egy kiadatási-elfogatóparancs és egy kiadatási kérelem ütközik, az eljárásra az e Címben foglalt rendelkezések
nem alkalmazhatóak.
36/C. § (1) Ha a terhelt a kiadatásba beleegyezik, és a kiadatás feltételei fennállnak, a Fővárosi Törvényszék elrendeli
a terhelt kiadatási letartóztatását és egyszerűsített kiadatását.
(2) A Fővárosi Törvényszék a kiadatási letartóztatás és egyszerűsített kiadatás elrendeléséről a kiadatásielfogatóparancs megérkezését megelőzően is rendelkezhet.
(3) Ha a terhelt a kiadatásba beleegyezett és az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalához kizárólag a kibocsátó
igazságügyi hatóság által nyújtott garancia beszerzése szükséges, a Fővárosi Törvényszék a garancia megérkezését
követően az ideiglenes kiadatási letartóztatásban lévő terhelt kiadatási letartóztatását és egyszerűsített kiadását
az ügyiratok alapján is elrendelheti. E lehetőségről a terheltet az ideiglenes kiadatási letartóztatás elrendelésekor
tájékoztatni kell.
(4) A kiadatási letartóztatás és egyszerűsített kiadatás elrendelése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(5) A kiadatási letartóztatás és egyszerűsített kiadatás elrendelése esetén az egyszerűsített kiadatás végrehajtására
e törvénynek a kiadatás végrehajtására vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell.
36/D. § (1) A bíróság haladéktalanul megküldi a kiadatás tárgyában hozott véglegessé vált nem ügydöntő végzését
a miniszternek és a NEBEK-nek.
(2) A miniszter a kiadatásról szóló döntésről és a terhelt kiadatási-elfogatóparancs alapján történt fogvatartásának,
illetve kényszerintézkedés hatálya alatt állásának időtartamáról a bíróság véglegessé vált nem ügydöntő végzése
alapján tájékoztatja a kibocsátó igazságügyi hatóságot.
36/E. § (1) Ha a terhelt nem mondott le a 16. § (4) bekezdése szerint a specialitás szabályának alkalmazásáról,
a Fővárosi Törvényszék hozzájárul, hogy a kibocsátó állam a terhelt kiadatásának alapjául szolgáló
bűncselekménytől különböző, a kiadatás előtt elkövetett egyéb bűncselekmény miatt büntetőeljárást folytasson le,
illetve szabadságvesztés büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést hajtson végre, ha ennek érdekében
a kibocsátó állam által megküldött újabb kiadatási-elfogatóparancs vagy hozzájárulás iránti kérelem alapjául
szolgáló bűncselekmény e törvény rendelkezései szerint önmagában is kiadatási kötelezettséget von maga után.
(2) A Fővárosi Törvényszék a hozzájárulásról az ügyiratok alapján dönt.
(3) A (2) bekezdés szerinti határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
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(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti eljárást kell lefolytatni a további kiadatás esetén is, ha a terhelt nem mondott le
a specialitás szabályának alkalmazásáról, és a kiadatását követően egy másik állam által a kiadatását megelőzően
elkövetett bűncselekmény miatt kibocsátott európai elfogatóparancs, kiadatási-elfogatóparancs vagy ezek
kibocsátására jogosult állam által kibocsátott hozzájárulás iránti kérelem tárgyában kell döntést hozni.
36/F. § (1) A bíróság a kiadatásról szóló határozatában elhalaszthatja a terhelt kiadatásának végrehajtását annak
érdekében, hogy ellene Magyarország területén a büntetőeljárást lefolytathassák, vagy ha már elítélték, a kiadatásielfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáló cselekménytől különböző bűncselekmény miatt kiszabott
szabadságvesztés vagy elzárás büntetését, illetve szabadságelvonással járó intézkedését végrehajthassák.
(2) Ha a terhelt a kiadatás elrendelésekor letartóztatásban van, előzetes kényszergyógykezelés alatt áll,
szabadságvesztését vagy elzárását tölti, illetve vele szemben szabadságelvonással járó intézkedést hajtanak végre,
a bíróság a terhelt kiadatásának végrehajtását elhalasztja.
(3) A bíróság az (1) bekezdésben meghatározott kiadatás végrehajtását elhalasztó határozatot a kiadatásról szóló
határozatot követően is meghozhatja. A bíróság a kiadatás végrehajtásának elhalasztásáról az ügyiratok alapján
határoz.
(4) Ha a terheltnek – a kiadatási letartóztatás elrendelését követően – a letartóztatását, az előzetes
kényszergyógykezelését rendelik el, vagy a terhelt szabadságvesztés vagy elzárás letöltését kezdi meg, illetve
vele szemben szabadságelvonással járó intézkedést hajtanak végre, a bíróság a (3) bekezdés alapján a terhelt
kiadatásának végrehajtását elhalasztja.
(5) Ha a bíróság a terhelt kiadatásának végrehajtását elhalasztotta, az elhalasztás indokoltságát
a) a (2) bekezdésben meghatározott esetben a kiadatási letartóztatás végrehajtásának foganatba vételét,
a (4) bekezdésben meghatározott esetben a kiadatási letartóztatás végrehajtásának ismételt foganatba vételét
követően haladéktalanul, majd ezt követően három hónap múlva,
b) az a) pontban meghatározottaktól eltérő esetben a kiadatási letartóztatás elrendelését követő három hónap
múlva
az ügyiratok alapján hivatalból felülvizsgálja.
(6) Ha a kiadatás végrehajtásának elhalasztása az (5) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti kezdő időponttól számított
hat hónapot meghaladja, a bíróság az elhalasztás indokoltságát a hatodik hónaptól kezdődően háromhavonta
ülésen vizsgálja felül, amelyen az ügyész részvétele kötelező.
(7) Az elhalasztás indokoltságának felülvizsgálatát
a) a (2) bekezdésben meghatározott esetben a kiadatási letartóztatás végrehajtásának foganatba vételét,
a (4) bekezdésben meghatározott esetben a kiadatási letartóztatás végrehajtásának ismételt foganatba vételét,
b) az a) pontban meghatározottaktól eltérő esetben a kiadatási letartóztatás elrendelését
követően az ügyészség, a terhelt, illetve a védője is indítványozhatja. Ha a terhelt, illetve a védő az elhalasztás
felülvizsgálatára irányuló ismételt indítványban új körülményre nem hivatkozik, a bíróság az indítványt érdemi
indokolás nélkül elutasíthatja.
(8) A bíróság az elhalasztás indokoltságának felülvizsgálata során
a) adatszolgáltatást kér az elhalasztás alapjául szolgáló büntetőeljárás állásáról vagy a tervezett eljárási
cselekményekről a büntetőeljárást folytató bíróságtól, illetve ügyészségtől,
b) tájékozódik az elhalasztás alapjául szolgáló szabadságvesztés vagy elzárás büntetés, illetve szabadságelvonással
járó intézkedés végrehajtásának állásáról.
(9) A bíróság az elhalasztás indokoltságát az (5)–(8) bekezdésben meghatározottak szerint felülvizsgálja és új
határozatot hoz, amelyben
a) fenntartja a kiadatás végrehajtásának elhalasztását,
b) a fenntartással egyidejűleg elrendeli a terhelt ideiglenes átadását, vagy
c) elrendeli a terhelt kiadatásának végrehajtását.
36/G. § (1) A Fővárosi Törvényszék a kiadatás végrehajtásának elhalasztása esetén – a kibocsátó igazságügyi
hatósággal írásban történt közös megállapodásban meghatározott feltételek szerint – elrendelheti a terhelt
ideiglenes átadását a kibocsátó igazságügyi hatóság részére.
(2) A Fővárosi Törvényszék az ideiglenes átadásról az ügyiratok alapján határoz. A terhelt átadásáról és átvételéről
a NEBEK a rendőrség közreműködésével gondoskodik.
36/H. § A kiadatási-elfogatóparancsot kibocsátó állam igazságügyi hatóságának megkeresésére a bíróság
vagy az ügyészség a terheltet kihallgatja. A megkeresésre és annak teljesítésére – a 3. § figyelembevételével –
az V. Fejezetben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”
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24. §		
A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény II. Fejezete a következő 4. Címmel egészül ki:

„4. Cím
Az Egyesült Királyság, az Izlandi Köztársaság, vagy a Norvég Királyság megkeresése kiadatás iránt
36/I. § (1) A 2. Cím rendelkezéseit az Egyesült Királyság, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság kiadatás iránti
megkeresése tekintetében az e Címben foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.
(2) A bíróság a terhelttel szemben az Egyesült Királyságban, az Izlandi Köztársaságban vagy a Norvég Királyságban
történő elfogása és kiadatása érdekében akkor bocsát ki elfogatóparancsot (e Cím alkalmazásában a továbbiakban:
kiadatási-elfogatóparancs), ha a rendelkezésre álló adatok alapján a terhelt az Egyesült Királyságban, az Izlandi
Köztársaságban vagy a Norvég Királyságban tartózkodik.
(3) A kiadatási-elfogatóparancs kibocsátására a nemzetközi elfogatóparancs kibocsátására jogosult bíróság
rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
(4) A bíróság által kibocsátott kiadatási-elfogatóparancs kiadatási kérelemnek minősül.
(5) A kiadatási-elfogatóparancsot a bíróság – a végrehajtó igazságügyi hatósághoz történő továbbítás végett –
a miniszternek, valamint a NEBEK-nek küldi meg.
(6) Ha a végrehajtó igazságügyi hatóság a kiadatás elhalasztásáról döntött, a keresett személy ideiglenes átadásának
kezdeményezésére, valamint a megállapodás megkötésére − a miniszter útján − a bíróság jogosult.”
25. §		
A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 49. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A végrehajtás átvétele feltételeinek fennállása megállapításához szükséges információk beszerzése érdekében
a miniszter – szükség esetén a NEBEK közreműködésével – adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől.”
26. §		
A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény
a)
13. § (2) bekezdésében a „terhelt” szövegrész helyébe a „terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személy (a továbbiakban együtt: terhelt)” szöveg,
b)
47. § (2) bekezdésében az „a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (a továbbiakban:
Egyesült Királyság)” szövegrész helyébe az „az Egyesült Királyság” szöveg,
c)
79/A. § (3) bekezdés b) pontjában az „az” szövegrész helyébe az „a” szöveg
lép.

8. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása
27. §		
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11. § (3) bekezdés b) pont 3. alpontjában a „(Btk. 184. §)” szövegrész
helyébe a „(Btk. 184–184/C. §)” szöveg lép.

9. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása
28. §		
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 6. §
(3) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „(Btk. 184. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 184–184/C. §)” szöveg lép.

10. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és
az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása
29. §		
A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „184. §-a”
szövegrész helyébe a „184–184/C. §-a” szöveg lép.

11. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása
30. §		
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény az 57. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„A kulturális javak behozatalára vonatkozó korlátozás
58. § Tilos azon kulturális javaknak az országba történő behozatala, bejuttatása, amelyeket származási országukból
a szükséges kiviteli engedélyek nélkül, vagy a kiviteli engedély kereteit túllépve juttattak külföldre.”
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12. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény módosítása
31. §		
A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 6. §-a a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a jogi személy vagyonára e törvény alapján zár alá vétel elrendelésére került sor, a pénzbírság akkor is
kiszabható, ha a jogi személyt a felszámolási eljárásban megszüntették.”
32. §

(1) A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 11. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A zár alá vételt elrendelő határozat rendelkező részében meg kell jelölni, hogy a zár alá vétel pénzbírság
biztosítására szolgál, valamint hogy a zár alá vétel mekkora összeg biztosítására szolgál.”
(2) A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 11. §-a
a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a zár alá vételt elrendelő határozat nem tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat, a bíróság – a vádemelés
előtt az ügyészség, a terhelt, valamint a vagyoni érdekelt indítványára, a vádemelés után hivatalból –
a (3) bekezdésnek megfelelően határoz a zár alá vételről rendelkező határozat kiegészítéséről.”

33. §		
A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 16. §-a
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bíróság az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben sem szünteti meg az eljárás jogi személlyel kapcsolatos
részét, ha a pénzbírság kiszabásának a 6. § (3a) bekezdése alapján lehet helye.”
34. §		
A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 11. §
(6) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés” szöveg lép.
35. §		
Hatályát veszti a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény
a)
11. § (2) bekezdése,
b)
11. § (4) és (5) bekezdése,
c)
26. § (2) bekezdésében az „ , azzal az eltéréssel, hogy ha a bíróság a büntetőeljárás során a jogi személy
vagyonát érintően vagyonelkobzást alkalmazott, annak végrehajtása megelőzi a jogi személy vagyonának
felosztását és így a végelszámolási, illetve felszámolási eljárás megindítását, illetve folytatását” szövegrész,
d)
26. § (6) bekezdésében a „11. § (5) bekezdése alapján került sor a zár alá vételre és a” szövegrész.

13. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása
36. §		
A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről
szóló 2005. évi CIX. törvény 5. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „(Btk. 184. §)” szövegrész helyébe
a „(Btk. 184–184/C. §)” szöveg lép.

14. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása
37. §		
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
6. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „(Btk. 184. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 184–184/C. §)” szöveg lép.

15. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény módosítása
38. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vagyonrendezési eljárást kell – kérelemre vagy hivatalból – lefolytatni, ha a cég jogutód nélküli törlését
követően olyan vagyontárgy kerül elő, amelynek a törölt cég volt a tulajdonosa. Ha a törölt cég ellen végrehajtási
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eljárás van folyamatban (Vht. 46. §) a végrehajtási eljárás alatt nem kezdeményezhető vagyonrendezési eljárás
a lefoglalt vagyontárgy vonatkozásában.”
(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119. §-a a következő
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Vagyonrendezési eljárást kell lefolytatni – kérelemre vagy hivatalból – akkor is, ha jogszabály így rendelkezik.”
39. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 121. §-a a következő
(2a)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az igényt bejelentő személy elbirtoklásra hivatkozik, vagy más jogcímen állítja azt, hogy a vagyontárgy
tulajdonjogát megszerezte, és a vagyonrendező ezt nem fogadja el, a bejelentő harminc napon belül keresetet
indíthat tulajdonjogának megállapítása iránt.
(2b) Ha az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdonosaként bejegyzett jogi személyt a típusának megfelelő
nyilvántartásból törölték, a tulajdonjog elbirtoklás vagy más címen történt megszerzésének megállapítására
irányuló pert az ingatlan fekvése szerint illetékes bíróságon, a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell
megindítani. Az ügygondnok költségeit a felperes előlegezi és viseli.
(2c) Ingóság esetében a (2b) bekezdés megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ingóság fekvése helyének az a hely
minősül, ahol az a perindításkor található.
(2d) Ha az igénybejelentő a (2a)–(2c) bekezdés szerinti perindítás tényét a keresetindításra nyitva álló határidő
alatt a vagyonrendezési eljárást lefolytató bíróság és a vagyonrendező részére igazolja, a vagyonrendezési eljárást
lefolytató bíróság a vagyonrendezési eljárást a per jogerős befejezéséig felfüggeszti.”
(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 121. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a (2a)–(2c) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetben a vagyonrendező a bejelentett igényt nem fogadja el,
a kérelmező nyolc napon belül a vagyonrendezési eljárást lefolytató bírósághoz fordulhat. A bíróság döntése ellen
külön fellebbezésnek van helye.”

40. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 124. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„124. § (1) Ha a cég törlésére felszámolási eljárásban került sor, a 120–123. §-ban foglalt rendelkezéseket az e §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A vagyonrendezési eljárásban csak a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelező jelentheti be hitelezői
igényét, a felszámolási eljárásban ki nem elégített követelése erejéig. A bejelentéshez a hitelező köteles csatolni
az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a bejelentett hitelezői igény a felszámolási eljárásban vagy azt követően
a nyilatkozat megtételének időpontjáig nem térült meg.
(3) A vagyonrendező a hitelezői igényeket a Cstv. 57. §-a szerinti kielégítési sorrend megfelelő alkalmazásával
besorolja azzal az eltéréssel, hogy a Cstv. 49/D. § alkalmazásának nincs helye. A vagyonrendezési eljárásban
a hitelezői követelést a felszámolási eljárásban nyilvántartott besorolásával azonosan kell besorolni. A zálogjogosult
bejelentett igényét a Cstv. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti követelésként kell nyilvántartásba venni.
A (2) bekezdésben és e bekezdésben foglaltak ellenőrzése érdekében a vagyonrendező jogosult a felszámolási
eljárás iratait megismerni.
(4) A 121. § (4) és (5) bekezdésétől eltérően kifogást nem terjeszthet elő a felszámolási eljárásban nyilvántartásba
vett korábbi hitelező a saját követelésének besorolása miatt, kivéve, ha a besorolás vagy a követelés nyilvántartásba
vétele nem az e §-ban meghatározott módon történt.
(5) A vagyontárgy értékesítéséből befolyt vételárból az eljárás költségein túl levonásra kerül
a) a vagyontárgy élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotának elhárításával közvetlenül összefüggő,
hatósági határozattal elrendelt munkálatok igazolt költsége,
b) a vagyontárgy őrzésének, állagmegóvásának, értékesítésének költsége,
c) a vagyontárggyal összefüggésben a vagyonrendezési eljárás kezdő időpontját követően esedékessé váló és
befizetendő adók, igazgatási szolgáltatási díjak, valamint
d) a vagyonrendező munkadíja.
(6) A 123. §-tól eltérően a vagyonrendező munkadíja a vagyontárgy értékesítéséből befolyt nettó vételár 3%-ának és
az azt terhelő általános forgalmi adónak megfelelő összeg.
(7) A hitelezői igényeket a (3) bekezdés szerinti kielégítési sorrendben kell kielégíteni.”
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41. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény a következő
131/S. §-sal egészül ki:
„131/S. § E törvénynek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló
2021. évi CXXXIV. törvénnyel megállapított 119. § (1b) bekezdését, 121. § (2a)–(2d) és (4) bekezdését, valamint
124. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

16. A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló
2006. évi CXXIII. törvény módosítása
42. §		
A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 8. §-a a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A sértett, a gyanúsított megismerheti a közvetítői megbeszélésről készült feljegyzést, valamint a másik fél által
benyújtott ügyiratot. A megismerés jogát a közvetítő az ügyirat megtekintésének, erre irányuló külön indítvány
vagy hozzájárulás esetén az ügyirat tartalmáról felvilágosítás adásával, tájékoztatás nyújtásával vagy a félnek saját
részre történő másolat vagy felvétel készítésének lehetővé tételével biztosítja.”
43. §		
A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény a következő alcímmel
egészül ki:

„A közvetítői megbeszélés előkészítése
8/A. § (1) A közvetítő a közvetítői megbeszélés előkészítése, a konfliktus eredményes rendezése, a feleknek
a közvetlen személyes találkozásra történő felkészítése érdekében kapcsolatot tarthat a sértettel, a gyanúsítottal,
vagy egyszerre mindkét féllel.
(2) A közvetítő az (1) bekezdésben meghatározott kapcsolattartás során igénybe vehet bármilyen, a felek által
elfogadott telekommunikációs eszközt.”
44. §		
A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 10. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az értesítésre, a kézbesítésre és az igazolásra a Be. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy két
hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni és hirdetményi kézbesítés nem alkalmazható, továbbá ha
az értesítés egyszerűsített kézbesítés útján történt, és az értesítés átvétele vagy tudomásulvétele nem igazolható,
a (2) bekezdésben meghatározott következmények nem alkalmazhatók.”
45. §

(1) A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 11. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A megbeszélésre a sértett és a gyanúsított egyidejű személyes jelenlétével, de egymás távollétében
kerülhet sor, ha a konfliktus feloldása ily módon is lehetséges, és tartózkodási helye vagy állapota miatt
bármelyik fél a megbeszélés helyszínén megjelenni csak aránytalan nehézséggel vagy egyáltalán nem képes.
Ezekben az esetekben a tartózkodási hely szerint illetékes kormányhivatal kijelölt közvetítője – megkeresésre –
a megbeszélés lefolytatásában közreműködik.”
(2) A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 11. §-a a következő
(4a)–(4e) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti esetben a közvetítői megbeszéléstől eltérő helyszínen lévő sértett, illetve gyanúsított
jelenlétét telekommunikációs eszköz útján kell biztosítani. Ez esetben a segítő, a védő, a tolmács, valamint a 7. §
(7) és (8) bekezdésében meghatározott személy jelenléte is biztosítható telekommunikációs eszköz használatával.
(4b) Telekommunikációs eszköz útján biztosított jelenlét esetén a közvetítői megbeszélés helyszíne és
a telekommunikációs jelenléttel érintett személy közötti kapcsolat biztosítása folyamatos kép- és hangfelvétel
továbbításával történik. A közvetítő engedélyével, a telekommunikációs jelenléttel érintett személy a kapcsolat
biztosítására a rendelkezésére álló eszközt is használhatja (e § alkalmazásában a továbbiakban: saját eszközzel
biztosított jelenlét), amely esetben a közvetítői megbeszélés akkor is lefolytatható, ha az elkülönített helyszínen csak
a telekommunikációs jelenléttel érintett személy van jelen.
(4c) Telekommunikációs eszköz használata esetén az elkülönített helyszínen jelen levő személy személyazonosságát
a közreműködő közvetítő vagy a kormányhivatal erre felhatalmazott dolgozója igazolja. A saját eszközzel biztosított
jelenlét esetén a közvetítő a telekommunikációs jelenléttel érintett személy személyazonosságát a természetes
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személyazonosító adatainak az egyeztetésével vagy más olyan módon ellenőrzi, amely alapján az érintett személy
kiléte megállapítható.
(4d) Ha folyamatos kép- és hangfelvétel továbbítására alkalmas technikai eszköz nem biztosítható és ez a közvetítői
eljárás indokolatlan elhúzódását eredményezné, a kapcsolatot folyamatos hangkapcsolat is biztosíthatja. Ez esetben
a telekommunikációs jelenléttel érintett személy személyazonosságát az elkülönített helyszínen közreműködő
közvetítő, illetve a kormányhivatal felhatalmazott dolgozója, vagy más hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy
ellenőrzi.
(4e) A közvetítői megbeszélés nem folytatható le, ha a telekommunikációs eszköz útján biztosított jelenlét során
a) észszerű kétely mutatkozik a telekommunikációs jelenléttel érintett személy személyazonosságával, a közvetítői
megbeszélésen való részvételének önkéntességével vagy nyilatkozatának befolyásmentességével kapcsolatban,
b) olyan személy van jelen az elkülönített helyszínen, akinek a jelenlétét a törvény nem teszi lehetővé, vagy
c) a saját eszközzel biztosított jelenlét esetén az a) pontban meghatározottak ellenőrzése érdekében a közvetítő
által meghatározott tevékenységet a telekommunikációs jelenléttel érintett személy megtagadja vagy azt
ellenőrzésre alkalmatlan módon végzi el.”
(3) A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 11. §-a a következő
(7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a személyes jelenlét biztosítása a (4) bekezdésben meghatározott okból telekommunikációs eszköz útján
történt, akkor a megállapodás megkötésére a (4a)–(4e) bekezdésben meghatározottak alkalmazandók azzal, hogy
a telekommunikációs jelenléttel érintett személy
a) a megállapodást az elkülönített helyszínen önállóan aláírja, vagy
b) olyan – elektronikus módon rögzített – szóbeli nyilatkozatot tesz, amely alkalmas annak igazolására, hogy
a megállapodás tartalmát megismerte és elfogadta.
(8) Saját eszközzel biztosított jelenlét esetén, a telekommunikációs jelenléttel érintett személy feladata, hogy
a megbeszélés során gondoskodjon az aláírt megállapodás digitalizálásáról és a közvetítő részére történő
megküldéséről, vagy az általa elektronikusan rögzített nyilatkozatnak a közvetítő részére történő megküldéséről.”
46. §		
A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 12. § (2) bekezdése
a következő e) ponttal egészül ki:
(A feljegyzésben fel kell tüntetni)
„e) a telekommunikációs eszköz használatának tényét, indokát és módját, továbbá annak a személynek
a megjelölését, akinek a jelenlétét telekommunikációs eszköz útján biztosítják.”
47. §		
A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény
a)
11. § (1) bekezdésében az „egyidejű személyes” szövegrész helyébe az „egyidejű, együttes személyes” szöveg,
b)
12. § (2) bekezdés d) pontjában a „nevét.” szövegrész helyébe a „nevét,” szöveg
lép.

17. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása
48. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény „Értelmező rendelkezések” alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) E törvény alkalmazásában harmadik országbeli állampolgár az a személy, aki nem az Európai Unió
tagállamának állampolgára, a hontalan személy és az a személy, akinek az állampolgársága nem ismert.
(2) A harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell a magyar állampolgár és
az Európai Unió valamely más tagállamának állampolgára esetében is, ha többes állampolgárként egyben harmadik
országbeli állampolgár is.”
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49. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 4. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartása tartalmazza
az érintett)
„ah) állampolgárságait, előző állampolgárságait, illetve ha állampolgársága nem ismert, vagy hontalan, ezt a tényt,
valamint”
50. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 4/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bűnügyi nyilvántartó szerv az érintett szemből készített arcképmását, az (1) bekezdés szerint képzett technikai
kapcsoló számot, valamint az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvényben
meghatározott metaadatokat (a továbbiakban: metaadat) arckép profil képzése, valamint az arckép profil,
a technikai kapcsoló szám és a metaadatok nyilvántartásba vétele céljából, elektronikus úton, egyedi informatikai
alkalmazás igénybevételével haladéktalanul megküldi az arcképelemzési nyilvántartás vezetéséért felelős központi
államigazgatási szervnek.”
51. §

(1) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi nyilvántartási rendszerből az e törvényben meghatározottak szerint)
„d) az arra jogosultnak elektronikus úton megismerhetővé teszi a gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy
nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyek nyilvántartott adatait, ”
(2) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 67. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi nyilvántartási rendszerből az e törvényben meghatározottak szerint
automatikus adattovábbítás útján adatot továbbít)
„eb) a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv részére a nyilvántartásba történő
felvétel, az abban történő módosítás, valamint az onnan való törlés céljából, vagy”
(3) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 67. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi nyilvántartási rendszerből az e törvényben meghatározottak szerint)
„f ) az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvényben meghatározott
fa) ismeretlen személy azonosítása, valamint személyazonosság ellenőrzése céljából, az arcképelemző tevékenység
működtetéséért felelős, a Kormány által rendeletben kijelölt szerv részére, az arckép profil nyilvántartásban
kezelt, a bűnügyi nyilvántartási rendszerből továbbított arcképmásból képzett arckép profilhoz rendelt technikai
kapcsoló szám felhasználásával a szerv által előterjesztett adatigénylésre válaszul, az arckép profil alapjául szolgáló
arcképmást közvetlen adatkapcsolat útján továbbítja;
fb) ismeretlen személy azonosítása céljából, az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről
szóló törvényben meghatározott, az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységének
igénybevételére jogosult szerv részére, a szerv által az arcképelemző tevékenységet végző szervtől kapott, az arckép
profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló szám felhasználásával előterjesztett adatigénylésére, a technikai
kapcsoló szám bűnügyi nyilvántartási rendszerben való kezelése esetén, a technikai kapcsoló számhoz tartozó
arcképmást közvetlen adatkapcsolat útján továbbítja.”

52. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 71. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kérelmező harmadik országbeli állampolgár vagy az Európai Unió tagállamának állampolgára és
a (3) bekezdés a), d) vagy e) pontjában meghatározott tény igazolására irányuló kérelméből egyértelműen
megállapítható, hogy az gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó szakmai vagy
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szervezett önkéntes foglalkozás, illetve tevékenység végzése érdekében került benyújtásra, amelynek keretében
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné,
illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna, a bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi
nyilvántartási rendszeren kívül az Európai Unió más tagállamában vagy az Egyesült Királyságban történő elítélést is
figyelembe veszi a 79. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.”
53. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 73. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kérelmező harmadik országbeli állampolgár vagy az Európai Unió tagállamának állampolgára és a 71. §
(6) bekezdése szerinti kérelmet terjeszt elő, a bűnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása
iránti eljárást
a) a 79. § (3) bekezdése szerinti adatigénylés esetén az Európai Unió más tagállama, illetve az Egyesült Királyság
válasza megérkezéséig,
b) ha a válasz alapján megfeleltetési eljárást kell kezdeményezni, akkor legfeljebb a megfeleltetési eljárás
jogerős befejezéséig, illetve a bűnügyi nyilvántartási rendszerbe való bejegyzést eredményező módon történő
megfeleltetés esetén az adatoknak a bűnügyi nyilvántartási rendszerbe történő bejegyzéséig
felfüggeszti.”
54. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 76/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A bűnügyi nyilvántartó szerv jogszabályban meghatározottak szerint tájékoztatja a közvetlen hozzáféréssel
történő adatátvételre vagy az adatigénylésre jogosult szervet a 76/A. §, illetve a 76/B. § alapján tett intézkedésekről,
illetve arról, ha ilyen intézkedésre nem került sor.”
55. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény V. Fejezete a 76/C. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„A bűnügyi nyilvántartási rendszerből való adattovábbítás és az Európai Unió más tagállamának
bűnügyi nyilvántartásából történő adatigénylés közötti kapcsolat”
56. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 76/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76/C. § (1) Ha az adatigénylés olyan, gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó szakmai
vagy szervezett önkéntes foglalkozás, illetve tevékenység engedélyezése, vagy azok ellenőrzése céljából kerül
benyújtásra, amelynek keretében az adatigényléssel érintett személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy
befolyási viszonyba kerülne vagy ilyen viszonyban áll, és aki harmadik országbeli állampolgár vagy az Európai Unió
tagállamának állampolgára, az adatigénylő az adatigénylés keretében, azzal egyidejűleg kérheti, hogy a bűnügyi
nyilvántartó szerv ellenőrizze, hogy szerepel-e az érintettre vonatkozó adat az Európai Unió más tagállamának vagy
az Egyesült Királyság bűnügyi nyilvántartásában.
(2) A 71. § (6) bekezdése szerinti esetben a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásban a bűnügyi
nyilvántartó szerv a 79. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint ellenőrzi, hogy szerepel-e a kérelmezőre
vonatkozó adat az Európai Unió más tagállamának vagy az Egyesült Királyság bűnügyi nyilvántartásában.
(3) Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben a bűnügyi nyilvántartó szerv megállapítja, hogy az Európai Unió
más tagállamának vagy az Egyesült Királyság bűnügyi nyilvántartásában az adatigényléssel érintett személyre,
illetve a kérelmezőre vonatkozó, magyar bíróság által még nem elismert vagy nem megfeleltetett ítélet szerepel,
a bíróságnál kezdeményezi, hogy a magyar bíróság a megfeleltetést végezze el. A megfeleltetéssel kapcsolatos
eljárásra a 76/B. §-ban meghatározott rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”
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57. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 76/D. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A tagállami ítéletek nyilvántartásának adatállományából közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni)
„c) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 7/E. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott megelőzési, felderítési és elhárítási
feladatai ellátása során érintett személyre”
(vonatkozóan kezelt adatot, akivel szemben külföldi bíróság tagállami ítéletet hozott és az ítélet esetében magyar bíróság
a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény szerinti, a külföldi ítélet elismerésére irányuló eljárást, illetve az Európai Unió
tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény szerinti megfeleltetési eljárást még nem folytatott le.)
58. §

(1) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 78. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átvevő tagállamot tájékoztatni kell)
„b) arról, ha az adatok a bűntettesek nyilvántartásából vagy – a 15. § a) és e) pontja szerinti adatok kivételével –
a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásából törlésre kerültek,”
(2) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 78. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az átvevő tagállamot tájékoztatni kell)
„c) arról, ha az adatok a bűntettesek nyilvántartásában vagy – a 15. § a) és e) pontja szerinti adatok kivételével –
a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában módosításra kerültek.”
(3) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„A 2019/816 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében meghatározott adattovábbítás,
valamint a 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti többszörös személyazonosság
ellenőrzése
78/A. § (1) A bűnügyi nyilvántartó szerv központi hatóságként végzi a 2019/816 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott személyazonosító adatoknak a 2019/816 európai parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott, a harmadik országbeli állampolgárokkal és hontalan személyekkel szemben
hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központi rendszerbe
(a továbbiakban: ECRIS-TCN) történő továbbítását.
(2) Az ECRIS-TCN-be történő adattovábbítás érdekében a bűnügyi nyilvántartó szerv a szakrendszeri azonosító kód
megadásával igénylés alapján történő adattovábbítással átveszi a szakértői nyilvántartó szervtől az érintettnek
az adattovábbítás tárgyát képező bűncselekménnyel összefüggésben rögzített ujjnyomatának azonos másolatát.
(3) A bűnügyi nyilvántartó szerv jelzéssel látja el az ECRIS-TCN-be továbbítandó adatokat, ha az érintett harmadik
országbeli állampolgárt az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi
CLXXX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott terrorista bűncselekmény vagy más súlyos bűncselekmény
elkövetéséért ítélték el.
78/B. § (1) A bűnügyi nyilvántartó szerv központi hatóságként végzi az általa az ECRIS-TCN-be feltöltött adatok
tekintetében a 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott esetekben a többszörös
személyazonosság manuális ellenőrzését.
(2) Amennyiben az ECRIS-TCN-be feltöltött adatok tekintetében a 2019/818 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 27. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti lekérdezés sárga kapcsolatot eredményez, és a rendelkezésre álló
személyazonosító adatok alapján kétséget kizáró módon nem állapítható meg, hogy azok azonos vagy különböző
személyeket jelölnek, a bűnügyi nyilvántartó szerv a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, az idegenrendészeti
nyilvántartás, vagy a központi útiokmány-nyilvántartás adataival való összehasonlítás útján értékeli az adatok
egyezőségét.
(3) Ha az adatok egyezősége a (2) bekezdésben meghatározott módon kétséget kizáróan nem állapítható
meg, és az uniós információs rendszerek valamelyike ujjnyomatadatot tartalmaz, a bűnügyi nyilvántartó szerv
az ujjnyomatadatokat továbbíthatja a szakértői nyilvántartó szerv részére a daktiloszkópiai nyilvántartásban kezelt
ujj- és tenyérnyomatokkal való összehasonlítás céljából.
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(4) Ha az adatok egyezősége a (3) bekezdésben meghatározott módon sem állapítható meg kétséget kizáróan,
a bűnügyi nyilvántartó szerv az ECRIS-TCN-be feltöltött adatok vonatkozásában adategyeztetést kezdeményez
a bűnügyi nyilvántartási rendszer részére adatot közlő bírósággal.”
59. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 79. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bűnügyi nyilvántartó szerv adatokat igényelhet
a) az Európai Unió más tagállamának bűnügyi nyilvántartásából, illetve
b) ha az érintett harmadik országbeli állampolgár, akkor az ECRIS-TCN-ből
annak megállapítása érdekében, hogy mely tagállam központi hatóságától kell a 2011/93/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 10. cikke alapján, illetve az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség,
és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési
megállapodás (a továbbiakban: Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodás) 649. cikke alapján adatot
igényelnie az érintett személy által elkövetett, a 80/C. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekményekre
vonatkozóan, ha az érintett személy gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással járó szakmai vagy
szervezett önkéntes tevékenység végzésére való alkalmazása érdekében jogviszony létesítése, fenntartása vagy
egyéb, törvényben meghatározott feltételnek való megfelelése igazolását kéri, amelynek keretében tizennyolcadik
életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen
személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.
(4) Ha az (1) bekezdés szerinti adatigénylés érdekében az adatok átvételére jogosult szerv az ECRIS-TCN-ben
ujjnyomattal történő adatigénylést is kezdeményez, ennek feltétele, hogy
a) az a személy, akire az adatigénylés vonatkozik, harmadik országbeli állampolgár,
b) az érintettnek az adatigénylés tárgyát képező bűncselekménnyel összefüggésben rögzített ujj- és
tenyérnyomatát a szakértői nyilvántartó szerv a daktiloszkópiai nyilvántartásban már nyilvántartásba vette, és
c) az adatok átvételére jogosult szerv az (1) bekezdés szerinti adatigénylésében a b) pont szerinti ujj- és
tenyérnyomathoz tartozó belső azonosító kódot a bűnügyi nyilvántartó szervvel közli.
(5) A (4) bekezdés szerinti, az ECRIS-TCN-ben ujjnyomattal történő adatigénylés elvégzése érdekében a bűnügyi
nyilvántartó szerv a belső azonosító kód segítségével a szakértői nyilvántartó szervtől átveszi az ujjnyomat azonos
másolatát és ezzel végzi el az ECRIS-TCN-ben az adatigénylést.”
60. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 79/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kérelmező harmadik országbeli állampolgár és a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt, rá vonatkozó
adatok kiadására irányuló kérelmet nyújt be, a bűnügyi nyilvántartó szerv az ECRIS-TCN-ben ellenőrzi, hogy
az Európai Unió más tagállamának bűnügyi nyilvántartásában a kérelmezőre vonatkozó adat szerepel-e.
Ha az ECRIS-TCN-ben a kérelmezőre vonatkozó információ szerepel arról, hogy valamely tagállamban kezelnek
a kérelmezőről bűnügyi adatot, a bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi adatok kiadása céljából kizárólag ennek
a tagállamnak a központi hatóságát keresi meg.”
61. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 80. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bűnügyi nyilvántartó szerv az Európai Unió más tagállama kijelölt központi hatóságának kérelmére, a kérelem
vagy az (1a) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül, az Egyesült Királyság
kérelmére, a kérelem vagy az (1a) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított húsz munkanapon belül
a mellékletben meghatározott formanyomtatványon vagy elektronikus úton adatokat továbbít – a büntetőeljárás
hatálya alatt állók nyilvántartásának, a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásának, valamint
a 15. § e) pontja szerinti adatok kivételével – a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokból.”
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62. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 80/C. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kizárólag akkor továbbíthatóak, ha azok
a bűntettesek nyilvántartásában vagy a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek
nyilvántartásában szereplő, következő bűncselekmények elkövetéséhez kapcsolódó adatok:]
„ad) emberkereskedelem és kényszermunka [Btk. 192. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés a) pont], szexuális
kényszerítés [Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak [Btk. 197. § (2) bekezdés,
(3) bekezdés a) pont, (4) bekezdés és (4a) bekezdés], szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés [Btk. 200. §
(2) bekezdés, (3a) bekezdés b) pont és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk. 201. § 2020. június 30-ig
hatályban volt (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés és (4) bekezdés b) pont], gyermekprostitúció kihasználása
(Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204–204/A. §), szeméremsértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], vagy”
63. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 83. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A szakértői nyilvántartó szerv erre irányuló adatigénylése alapján a 2019/816 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 5. cikkében meghatározott, az ECRIS-TCN számára történő adattovábbítás, illetve az ECRIS-TCN-ben
ujjnyomattal történő adatigénylés céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv részére a daktiloszkópiai nyilvántartásban
kezelt ujjnyomat azonos másolatát továbbítja.”
64. §

(1) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„e) kijelölje az eliminációs nyilvántartást kezelő szakértői nyilvántartó szervet, valamint az érintett személy
DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szervet,”
(2) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„f ) állapítsa meg az ECRIS-TCN, illetve az uniós információs rendszerek interoperabilitását biztosító kereteket,
beleértve az interoperabilitás során eljáró hatóságok bűnügyi nyilvántartáshoz kapcsolódó, interoperabilitással
érintett egyes feladatait.”

65. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 98. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„g) a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere
és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint
a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/884 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
66. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 98. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez a törvény
a) az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli
állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező
tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726
rendelet módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2019/816 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

10653

b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy
területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726
és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi
határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi
együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és
az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
67. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény
a)
44. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „(Btk. 184. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 184–184/C. §)” szöveg
és a „(Btk. 204. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 204–204/A. §)” szöveg,
b)
59. § c) pont cb) alpontjában a „[Btk. 201. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „[Btk. 201. § 2020. június 30-ig
hatályban volt (1) bekezdés” szöveg és a „(Btk. 204. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 204–204/A. §)” szöveg,
c)
59. § h) pontjában a „(Btk. 318–318/A. §) vagy” szövegrész helyébe a „(Btk. 318–318/A. §),” szöveg,
d)
72. § (2) bekezdés f ) pontjában az „aláírását, valamint” szövegrész helyébe az „aláírását.” szöveg,
e)
75/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „cc)” szövegrész helyébe a „cb)” szöveg,
f)
75/B. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „cc)” szövegrész helyébe a „cb)” szöveg,
g)
76/D. § b) pontjában a „személyre” szövegrész helyébe a „személyre, illetve” szöveg,
h)
79/A. § (1) bekezdésében a „megkeresheti” szövegrész helyébe a „megkeresi” szöveg,
i)
79/A. § (2) bekezdésében a „nem magyar állampolgár kérelmező az” szövegrész helyébe a „kérelmező
az Európai Unió más tagállamának vagy az Egyesült Királyság állampolgára és az” szöveg,
j)
80/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergiaközösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és
együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodás)”
szövegrész helyébe az „a Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodás” szöveg,
k)
98. § (1) bekezdés f ) pontjában a „bekezdésének” szövegrész helyébe a „bekezdésének,” szöveg
lép.
68. §		
Hatályát veszti a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 4/C. § (4) bekezdése.

18. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása
69. §		
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 22. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Az ítélőtáblán tanácsok, büntető, polgári, valamint munkaügyi kollégiumok működnek. A Fővárosi Ítélőtáblán
közigazgatási kollégium is működik.”
70. §		
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 27. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Ha a jogalkalmazás egysége érdekében szükséges, az ítélőtábla és a törvényszék elnöke a Kúria érintett
kollégiumvezetőjének javaslatot tesz arra, hogy a jogegység érdekében előterjesztett előzetes döntéshozatali
indítvánnyal (a továbbiakban: előzetes döntéshozatali indítvány) jogegységi eljárást indítványozzon.”
71. §		
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 10–12. alcíme helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

„10. A jogegység érdekében előterjesztett előzetes döntéshozatali indítvány
32. § (1) Az előzetes döntéshozatali indítványra jogegységi eljárásnak van helye, ha
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a) az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat meghozatala, korábban meghozott
jogegységi határozat megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése szükséges, vagy
b) a Kúria valamely ítélkező tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében
közzétett határozatától (a továbbiakban: Kúria közzétett határozata).
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben a Kúria tanácsa az előzetes döntéshozatali indítvány előterjesztése
mellett a jogegységi határozat meghozataláig az eljárását felfüggeszti.
33. § (1) Jogegységi eljárást kell lefolytatni, ha azt
a) a Kúria elnöke, elnökhelyettese vagy kollégiumvezetője,
b) a 32. § (1) bekezdés b) pontjában említett esetben a Kúria tanácsa vagy
c) a legfőbb ügyész
indítványozza.
(2) Az előzetes döntéshozatali indítványban az indítványozónak meg kell jelölnie, hogy milyen kérdésekben
és mely okokból kéri a jogegységi eljárásban a jogegységi határozat meghozatalát, és a 32. § (1) bekezdés
b) pontjában említett esetben javaslatot kell tennie a jogkérdés mikénti eldöntésére. Az indítványhoz mellékelni kell
az indítvánnyal érintett bírósági határozatok kiadmányát.

11. Az előzetes döntéshozatali indítvány elbírálása során eljáró testület
34. § Az előzetes döntéshozatali indítványt a jogegységi panasz tanács bírálja el.
35. § A jogegységi panasz tanács dönthet úgy, hogy az ügyet az érintett kollégium kúriai bíró tagjaival kiegészülve
tárgyalja vagy a Kúria teljes ülése elé utalja. A kiegészített jogegységi panasz tanács, illetve a teljes ülés akkor
határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a kétharmada jelen van; a jogegységi határozat meghozatalához
a jelen lévő tagok kétharmadának szavazata szükséges.

12. Az előzetes döntéshozatali indítvány elbírálása
36. § A jogegységi eljárásban az előzetes döntéshozatali indítvány elbírálása során a jogegységi panasz
elbírálásának szabályait a 37–41. §-ban írt eltérésekkel kell alkalmazni.
37. § (1) Ha az előzetes döntéshozatalt a törvényszék vagy az ítélőtábla elnöke kezdeményezte, az arra vonatkozó
indítványt a Kúria érintett kollégiumvezetője terjeszti a jogegységi panasz tanács elé. A kollégiumvezető indokolt
indítványt tesz a kezdeményezés befogadására vagy visszautasítására. Ha a jogegységi panasz tanács az eljárás
lefolytatását nem tartja szükségesnek, az indítványt végzéssel visszautasítja. Az indítvány befogadása esetén
a jogegységi panasz tanács az eljárást a kollégiumvezető indítványára folytatja le.
(2) Az indítványt – ha azt nem a legfőbb ügyész nyújtotta be, és a jogegységi panasz tanács vagy a tanács elnöke
nem utasította vissza – a jogegységi panasz tanács elnöke az indítvánnyal érintett bírósági határozat kiadmányával
együtt megküldi a legfőbb ügyésznek. A legfőbb ügyész az indítvány kézbesítésétől számított tizenöt napon belül
megküldi nyilatkozatát a Kúriának.
(3) A jogegységi panasz tanács elnöke a 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján indult jogegységi eljárás esetén
az annak alapjául szolgáló eljárásban részt vevő feleknek, illetve terhelteknek és védőknek az indítványt megküldi,
akik arra az indítvány kézbesítésétől számított 15 napon belül nyilatkozatot tehetnek.
(4) Az előzetes döntéshozatali indítvány alapján a jogegységi panasz tanács elnöke kitűzi az ülés határnapját,
amelyről a tanács tagjait és a törvény alapján részvételre jogosultakat értesíti. A tanács ülésén meg kell hallgatni
az indítványozót, a legfőbb ügyészt és eseti meghívottat. Az eseti meghívott személyére az indítványozó vagy
a tanács tagja tehet javaslatot, a meghívásról a tanács elnöke dönt.
(5) A tanács ülésén akadályoztatása esetén a legfőbb ügyészt az általa kijelölt ügyész helyettesíti.
38. § (1) Az indítványozó a jogegységi határozat meghozataláig az indítványt módosíthatja vagy visszavonhatja.
(2) A felszólalások után a jogegységi panasz tanács elnöke az ülést berekeszti. Ezt követően a tanácskozáson
a tanács tagjain kívül csak jegyzőkönyvvezető lehet jelen.
39. § (1) A tanács elnöke érdemi elbírálás nélkül végzéssel visszautasítja a nem jogosulttól származó indítványt.
(2) A tanács érdemi elbírálás nélkül végzéssel megszünteti a jogegységi eljárást az indítvány visszavonása esetén, ha
a 32. § (1) bekezdésében foglalt okok nem állnak fenn.
40. § (1) Az indítvány alapján – a 39. §-ban foglalt kivétellel – a tanács jogegységi határozatot vagy
a határozathozatalt mellőző végzést hoz. A határozatot vagy a végzést a tanács elnöke a tanács ülését követő
15 napon belül megküldi az indítvány előterjesztője és – ha az indítványozó nem a legfőbb ügyész volt – a legfőbb
ügyész részére is.
(2) A jogegységi határozat és a határozathozatalt mellőző végzés indokolása tartalmazza, hogy az indítványt ki
terjesztette elő, az indítvány mire irányult, és mely bírósági határozatokat érint. Ismerteti az álláspontokat, szükség
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esetén az indítvánnyal érintett bírósági határozatokban megállapított tényállás lényegét, helyt adó határozat
esetében számot ad a rendelkező részben adott iránymutatás indokairól, a határozathozatalt mellőző végzés
indokolása esetében annak okáról.
41. § A jogegységi határozatnak – ha törvény kivételt nem tesz – a felekre és a terheltre kiterjedő hatálya nincs.”
72. §		
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés e) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Az OBH elnöke a személyzeti kérdésekkel kapcsolatos feladatkörében)
„e) kijelöli – a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben foglaltak szerint – a büntetőeljárásról szóló
2017. évi XC. törvény 680. § (4) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező bírákat és a bírósági közvetítői
tevékenységet végző bírákat, valamint a Fővárosi Ítélőtábla elnökének javaslatára a Fővárosi Ítélőtáblán,
a törvényszék elnökének javaslatára a törvényszéken közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírákat, továbbá
dönt a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben foglaltak szerint a kijelölés megszüntetéséről,”
73. §		
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 154. §-a a következő (4a) bekezdéssel
egészül ki:
„(4a) Az ítélőtábla közigazgatási kollégiumának tagjai az ítélőtábla közigazgatási bíróvá kijelölt bírái. A szakmai
tevékenység tekintetében a kollégium tagjai az ítélőtábla közigazgatási bíróvá kijelölt bírái, valamint
a törvényszékek közigazgatási kollégiumának vezetői is. A kollégium ügyrendje határozza meg a közigazgatási
kollégium szakmai feladatait.”
74. §		
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 63. alcíme a következő 197/E. §-sal egészül ki:
„197/E. § (1) Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi
CXXXIV. törvénnyel megállapított 10–12. alcím rendelkezéseit a 2022. január 1. napján és az azt követően
előterjesztett előzetes döntéshozatali indítványokra kell alkalmazni.
(2) Az ítélőtábla közigazgatási kollégiuma 2022. március 1-jétől működik.”
75. §		
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
a)
42. § (3) bekezdésében a „jogegységi tanács” szövegrész helyébe a „jogegységi panasz tanács” szöveg,
b)
42. § (4) bekezdésében a „jogegységi tanács” szövegrész helyébe a „jogegységi panasz tanács” szöveg,
c)
43. §-ában az „a jogegységi eljárásra” szövegrész helyébe az „az előzetes döntéshozatali indítvány elbírálására”
szöveg,
d)
44. §-ában a „jogegységi eljárásra” szövegrész helyébe a „jogegységi panasz tanács eljárására” szöveg,
e)
148. § (2) bekezdésében az „ítélőtáblai munkaügyi bírói álláshelyre” szövegrész helyébe az „ítélőtáblai
munkaügyi bírói álláshelyre és az ítélőtáblán közigazgatási bírói álláshelyre” szöveg,
f)
154. § (3) bekezdésében a „(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4) és (4a) bekezdésben” szöveg
lép.
76. §		
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 175. §-ában a „197/D. §-a,” szövegrész
helyébe a „197/D. §-a, 197/E. §-a,” szöveg lép.
77. §		
Hatályát veszti a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 10. § (2) bekezdésében
a „ , továbbá azt, hogy az egyes bírák melyik szakágú jogegységi tanácsban járhatnak el” szövegrész.
78. §		
Hatályát veszti a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 24. § (2) bekezdésében
a „jogegységi,” szövegrész.

19. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása
79. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A közigazgatási ügyekben eljáró bírákat a törvényszék bíráinak tekintetében a törvényszék elnökének
javaslatára, a Fővárosi Ítélőtábla bíráinak tekintetében a Fővárosi Ítélőtábla elnökének javaslatára az OBH elnöke
jelöli ki.”
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80. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény a következő 232/U. §-sal egészül ki:
„232/U. § (1) Az OBH elnöke 2022. január 1. napját követően megállapítja az ítélőtáblán szükséges közigazgatási
bírói létszámot és pályázatot írhat ki a közigazgatási ügyszakos bírói álláshelyek betöltésére, amely az egyes
büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIV. törvény
hatálybalépését követő első alkalommal nem lehet későbbi, mint 2022. január 15. napja. A pályázatokat a pályázati
felhívásban foglalt határidőig az ítélőtábla elnökéhez kell benyújtani.
(2) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 191. § (7) bekezdése és e törvény
232/A. §-a személyi hatálya alá tartozó volt ítélőtáblai bíró, aki legalább kétéves legfelsőbb bírósági, kúriai vagy
ítélőtáblai ítélkező bírói gyakorlattal rendelkezik, az OBH elnökéhez intézett nyilatkozatban kérheti közigazgatási
ügyben eljáró ítélőtáblára való áthelyezését. A nyilatkozatot – a szolgálati út betartásával – úgy kell megtenni, hogy
az legkésőbb 2022. január 10. napjáig az OBH elnökéhez megérkezzen.
(3) Ha a nyilatkozatot tevő bíró megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, az OBH elnöke áthelyezi
a közigazgatási ügyben eljáró ítélőtáblára.
(4) A (2) bekezdés szerint nyilatkozattételre jogosult, 2021. december 31-én „címzetes kúriai bíró” vagy „címzetes
táblabíró” címmel rendelkező, valamint táblabírói cím használatára és illetményére a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 191. § (7) bekezdése alapján jogosult bíró 2022. március 1. napjától
beosztásától függően megtartja címét és annak megfelelő javadalmazás illeti meg, kivéve, ha címének megfelelő
beosztására került sor.
(5) Az ítélőtábla közigazgatási kollégiuma működésének megkezdéséig az e kollégiumba kiírt pályázatok
elbírálása során kollégiumi véleményként az ítélőtábla elnökéből, a polgári kollégium vezetőjéből, valamint a Kúria
Közigazgatási Kollégiumának bíráiból álló szakmai testület véleményét kell figyelembe venni.”
81. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 237. § (1) bekezdésében a „232/T. §”
szövegrész helyébe a „232/U. §” szöveg lép.

20. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása
82. §		
Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény
a)
30. § (1) bekezdésében a „bűncselekmény elévülési idején” szövegrész helyébe a „döntés közlésétől számított
egy éven” szöveg,
b)
30. § (6) bekezdésében a „határozata ellen” szövegrész helyébe a „határozata vagy a helyszíni bírságot
megállapító döntés ellen” szöveg
lép.

21. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása
83. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény a következő XIII/A. Fejezettel egészül ki:

„XIII/A. FEJEZET
A FŐTITKÁR ÉS A FŐTITKÁR-HELYETTES
108/A. § (1) A legfőbb ügyész az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló utasításban meghatározott vezetői
feladatok ellátására a határozatlan időre kinevezett ügyészek, illetve tisztviselők közül főtitkárt és főtitkár-helyettest
nevezhet ki.
(2) Az ügyészek közül kinevezett főtitkár, illetve főtitkár-helyettes – a 18. § (2) bekezdésében felsoroltakon
túl szintén – magasabb vezető állású ügyész, és rá az e törvény magasabb vezető állású ügyészre vonatkozó
rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A tisztviselők közül kinevezett főtitkár, illetve főtitkár-helyettes – a 127. § (2) bekezdésében felsoroltakon túl
szintén – magasabb vezető állású tisztviselő, és rá az e törvény magasabb vezető állású tisztviselőre vonatkozó
rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 127. § (1) és (4) bekezdése a főtitkárra és
a főtitkár-helyettesre nem alkalmazható.
108/B. § (1) A főtitkár és a főtitkár-helyettes kinevezése az őt kinevező legfőbb ügyész megbízatási idejére szól.
Ha a legfőbb ügyész megbízatása a megbízatási időtartam letelte előtt szűnik meg, a főtitkárnak és a főtitkár-
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helyettesnek a megbízatása is megszűnik. A legfőbb ügyész újraválasztása esetén a főtitkár és a főtitkár-helyettes
kinevezése az őt kinevező legfőbb ügyész megbízatási idejére meghosszabbodik.
(2) A legfőbb ügyész a megválasztott legfőbb ügyésszel egyeztetve a megbízatási ideje lejártát legalább 20, de
legfeljebb 30 nappal megelőzően kiírja a főtitkári és főtitkár-helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatot. A megválasztott
legfőbb ügyész a pályázatokat hivatalba lépését követően haladéktalanul elbírálja. Ha a legfőbb ügyész megbízatása
a megbízatási időtartam letelte előtt szűnik meg, a pályázatot a megválasztott legfőbb ügyész hivatalba lépését
követően haladéktalanul kiírja. A legfőbb ügyész újraválasztása esetén pályázat kiírására nem kerül sor.
108/C. § (1) A főtitkár az illetményén kívül a Kúria főtitkárával azonos juttatásra jogosult.
(2) A főtitkár-helyettes az illetményén kívül a Kúria főtitkár-helyettesével azonos juttatásra jogosult.
(3) A főtitkárt és a főtitkár-helyettest megillető juttatások igénybevételével kapcsolatban felmerült költség – törvény
eltérő rendelkezése hiányában – a központi költségvetésről szóló törvény ügyészségre vonatkozó költségvetési
fejezetét terheli.
(4) A főtitkár és a főtitkár-helyettes köteles a részére járó juttatások igénybevételéhez szükséges adatokat – ideértve
az adatok megváltozását is – haladéktalanul közölni az érintett szervvel. A jogalap nélkül felvett juttatást az erre
irányuló felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül kell visszafizetni.
108/D. § Ha a főtitkár, illetve a főtitkár-helyettes tisztviselő, a 147. § (3) bekezdése szerinti vezetői pótszabadság
mértéke a főtitkár esetén 15 munkanap, a főtitkár-helyettes esetén 13 munkanap.”
84. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 2. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.
85. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 6/B. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
86. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény
a)
85. § (1) bekezdés b) pontjában az „a legfőbb ügyész helyettes” szövegrész helyébe az „a legfőbb ügyész
helyettes és a főtitkár” szöveg,
b)
94. § (1) bekezdésében az „A legfőbb ügyész helyettes, a” szövegrész helyébe az „A legfőbb ügyész helyettes,
a főtitkár, a” szöveg
lép.
87. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 159. § (1) bekezdésében a „III–XIII.” szövegrész helyébe a „III–XIII/A.” szöveg lép.

22. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény módosítása
88. §		
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 99/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a helyszíni bírsággal érintett cselekmény bűncselekmény, a helyszíni bírságot megállapító döntés közlésétől
számított hat hónapon belüli ügyészségi kezdeményezésre a helyszíni bírságot megállapító döntést vissza kell
vonni.”
89. §		
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 127. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nincs helye perújításnak, ha a bírósági határozat jogerőre emelkedését követően egy év eltelt.”

23. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása
90. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az elkövető több vagy tartós cselekménye egy bűncselekményt valósít meg, vagy több bűncselekménye
e törvény rendelkezése alapján egy bűncselekményt valósít meg, és e bűncselekmény miatt az elkövetővel szemben
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vádemelésre került sor, az elkövető által a vádemelést követően elkövetett újabb ugyanolyan bűncselekmény önálló
bűncselekményként bírálandó el.”
91. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 60. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kiutasítás tartama azzal a nappal kezdődik, amikor az elítélt Magyarország – más európai uniós tagállamban
tartózkodási joggal nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárságú elítélt az Európai Unió – területét
az idegenrendészeti jogszabályok alapján a kiutasítás végrehajtásáról hozott végzésben meghatározottak
szerint elhagyja, vagy ha ennek időpontja nem ismert, a végzésben erre kijelölt határnap. Ha a bíróság külföldön
tartózkodó vagy távollévő terheltet ítél kiutasításra, a kiutasítás tartama az ügydöntő határozat jogerőre emelkedése
napján kezdődik.”
92. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 74. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Nem rendelhető el vagyonelkobzás)
„c) az (1) bekezdés a) és d) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti vagyonra, ha azzal kapcsolatban a büntetőeljárás
tárgyát képező bűncselekménnyel azonos tényállás miatt közigazgatási hatóság, állami adó- és vámhatóság
végleges határozatában vagy közigazgatási perben a bíróság jogerős határozatában fizetési kötelezettséget
állapított meg, a fizetési kötelezettség erejéig.”
93. §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 92/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabálysértési eljárásban kiszabott és végrehajtott elzárás és közérdekű munka teljes időtartamát, valamint
a helyszíni bírságot és a pénzbírságot be kell számítani – a szabálysértésekről szóló törvény szerint tett ügyészi
felhívást, a lefolytatott felülvizsgálatot vagy perújítási eljárást követően a felhívással, a felülvizsgálattal vagy
a perújítással érintett cselekmény miatt – a büntetőeljárásban kiszabott szabadságvesztésbe, elzárásba, közérdekű
munkába, pénzbüntetésbe és javítóintézeti nevelésbe.”
(2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 92/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyszíni bírság és a szabálysértési pénzbírság ötezer forintonként egynapi szabadságvesztésnek, illetve
elzárásnak, négy óra közérdekű munkának, a pénzbüntetés azonos értékének, illetve egynapi javítóintézeti
nevelésnek felel meg.”

94. §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 160. § (2) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az emberölést)
„j) védekezésre képtelen személy sérelmére,
k) a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére,
vagy”
(követik el.)
(2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 160. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az emberölést)
„l) az elkövetővel szemben emberölés miatt történt vádemelés után”
(követik el.)
(3) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 160. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (2) bekezdés l) pontja akkor alkalmazható, ha az elkövetőt
a) a vádemelés után elkövetett emberöléssel egy eljárásban a korábban elkövetett emberölés miatt is elítélik, vagy
b) a korábban elkövetett emberölés miatt jogerősen elítélték.”

95. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 180. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 178. § (1) és (5)–(6) bekezdés, illetve a 179. § (1)–(2) és (6) bekezdés esetén – ha az (1) bekezdés nem
alkalmazható – a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető a vádemelésig lehetővé teszi a kábítószert
értékesítő személy kilétének megállapítását. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a bűncselekményt
bűnszervezetben követik el.”
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(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 256. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(Aki olyan tömegzavargásban vesz részt, amelynek közvetlen célja, hogy)
„c) a Kúriát,
d) a Kormányt vagy”
(az Alaptörvényben meghatározott jogköre gyakorlásában erőszakkal vagy ezzel fenyegetve akadályozza, vagy
intézkedésre kényszerítse, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.)
(2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 256. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Aki olyan tömegzavargásban vesz részt, amelynek közvetlen célja, hogy)
„e) az Alkotmánybíróságot”
(az Alaptörvényben meghatározott jogköre gyakorlásában erőszakkal vagy ezzel fenyegetve akadályozza, vagy
intézkedésre kényszerítse, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.)

97. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 290. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A büntetés korlátlanul enyhíthető – különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető – az (1) bekezdésben
meghatározott bűncselekmény elkövetőjével szemben, ha a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására
jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha
a bűncselekményt bűnszervezetben követik el.”
98. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 291. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A büntetés korlátlanul enyhíthető – különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető – az (1) bekezdésben
és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetőjével szemben, ha a bűncselekményt,
mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, a kapott jogtalan vagyoni előnyt vagy annak
ellenértékét a hatóságnak átadja, és az elkövetés körülményeit feltárja. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha
a bűncselekményt bűnszervezetben követik el.”
99. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 294. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A büntetés korlátlanul enyhíthető – különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető – az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott bűncselekmény elkövetőjével szemben, ha a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására
jutott volna, a hatóságnak bejelenti, a kapott jogtalan vagyoni előnyt vagy annak ellenértékét a hatóságnak átadja,
és az elkövetés körülményeit feltárja. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a bűncselekményt bűnszervezetben
követik el.”
100. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 357. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt a tulajdonában álló külföldi
védelemben részesített kulturális örökségi elemmel kapcsolatban követi el.”
101. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 396. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az (1)–(6) bekezdésben meghatározott költségvetési csalással
okozott vagyoni hátrányt a vádemelés előtt megtéríti. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a bűncselekményt
bűnszövetségben, bűnszervezetben vagy különös visszaesőként követik el.”
102. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdése a következő 34. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„34. külföldi védelemben részesített kulturális örökségi elem: a 2021. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett, az Európa Tanács
kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye
a) 2. Cikk 2. bekezdés a. pontjának megfelelően minősített, meghatározott vagy megjelölt ingó kulturális örökségi
elem, és
b) 2. Cikk 2. bekezdés b. pontjának megfelelően meghatározott vagy megjelölt ingatlan kulturális örökségi elem.”
103. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
a)
74/A. § (2) bekezdés d) pontjában a „gyermekpornográfia” szövegrész helyébe a „tizennyolcadik életévét
be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel kínálása, átadása, hozzáférhetővé tétele, készítése,
forgalomba hozatala, azzal való kereskedelem, illetve nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele”
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
lép.

szöveg, az „a) és c)” szövegrész helyébe a „b) pont és (6) bekezdés], tizennyolcadik életévét be nem töltött
személynek vagy személyeknek pornográf műsorban való szerepeltetése vagy ilyen pornográf műsor
szervezése [204/A. § (1) bekezdés b)” szöveg és a „(6)” szövegrész helyébe a „(2)–(5)” szöveg,
283. § (2a) bekezdésében az „az ideiglenes kiadatási, illetve az ideiglenes átadási bűnügyi” szövegrész
helyébe az „a kiadatási, az ideiglenes kiadatási, az ideiglenes átadási, vagy az ideiglenes végrehajtási bűnügyi”
szöveg,
370. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „tárgyra vagy régészeti leletre,” szövegrész helyébe a „tárgyra,
régészeti leletre vagy külföldi védelemben részesített ingó kulturális örökségi elemre,” szöveg,
371. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „lelőhelyet vagy régészeti leletet,” szövegrész helyébe
a „lelőhelyet, régészeti leletet vagy külföldi védelemben részesített kulturális örökségi elemet,” szöveg,
372. § (3) bekezdés c) pontjában a „tárgyra vagy régészeti leletre” szövegrész helyébe a „tárgyra, régészeti
leletre vagy külföldi védelemben részesített ingó kulturális örökségi elemre” szöveg,
378. § (2) bekezdésében a „tárgyra vagy régészeti leletre követik” szövegrész helyébe a „tárgyra, régészeti
leletre vagy külföldi védelemben részesített ingó kulturális örökségi elemre követik” szöveg,
459. § (1) bekezdés 33. pontjában az „anyag.” szövegrész helyébe az „anyag,” szöveg,

104. §		
Hatályát veszti a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 11. pont k) alpontjában
a „ , megyei intézményfenntartó központnál” szövegrész.

24. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló
2012. évi CLXXX. törvény módosítása
105. § (1) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 5. § (6) bekezdés
c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (5) bekezdés nem alkalmazható, ha a kibocsátó tagállam jogával összhangban]
„c) a határozat kézbesítése megtörtént, a terhelt tájékoztatást kapott a rendes, illetve a rendkívüli jogorvoslati
lehetőségekről, de a rendelkezésre álló határidőn belül erre irányuló indítványt nem tett, vagy jelezte, hogy nem
vitatja a távollétében hozott határozatot,
d) a határozatot nem kézbesítették a terheltnek, de az átadását követően haladéktalanul kézbesítik számára,
tájékoztatják a jogorvoslati lehetőségekről, és az erre rendelkezésre álló határidőről vagy”
(2) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 5. §
(6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (5) bekezdés nem alkalmazható, ha a kibocsátó tagállam jogával összhangban]
„e) a felmerült körülmények alapján a bíróság egyértelműen megállapítja, hogy az átadás nem jár a terhelt
nemzetközi vagy európai uniós jogi aktusban rögzített alapvető jogainak sérelmével.”
106. §		
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény a következő
22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) Ha a bíróság a 6. § (2) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulást vagy a 21. § (1) bekezdése szerinti
hozzájárulást követően a terhelt átadásának alapjául szolgáló eljárásban a terhelt átadásának végrehajtását
megelőzően a 15. § (1) bekezdése alapján az átadási eljárást megszünteti, a bíróság az átadás alapjául szolgáló
eljárás megszüntetésével egyidejűleg a hozzájárulásról szóló döntést – a NEBEK egyidejű értesítésével – hatályon
kívül helyezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásról szóló döntés hatályon kívül helyezésével egyidejűleg a hozzájárulás
alapját képező európai elfogatóparancs végrehajtása érdekében a terhelt őrizete rendelhető el, ha annak feltételei
fennállnak.”
107. §		
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 121. §-a
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A beilleszkedési feltétel megállapításához szükséges információk beszerzése érdekében a miniszter
– szükség esetén a NEBEK közreműködésével – adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettől.”
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108. §		
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény
a)
3. § (2) bekezdésében a „terheltet” szövegrész helyébe a „terheltet, illetve a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személyt (a továbbiakban együtt: terhelt)” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés e) pontjában az „állampolgár,” szövegrész helyébe az „állampolgár vagy olyan, az Európai
Unió más tagállamának állampolgára,” szöveg,
c)
30. § (3) bekezdésében a „nyilatkozatot bíróság” szövegrész helyébe a „nyilatkozatot az európai
elfogatóparancs kibocsátására jogosult bíróság” szöveg,
d)
64/D. § nyitó szövegrészében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
e)
69/B. § nyitó szövegrészében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
f)
123. § (1) bekezdés b) pontjában az „a fogvatartás helye szerint illetékes” szövegrész helyébe az „az európai
elfogatóparancs kibocsátására jogosult” szöveg,
g)
140/C. § (3) bekezdésében az „A büntetőeljárásban” szövegrész helyébe az „A sértett vagy a köz javára rendelt
jóvátétel, illetve a büntetőeljárásban” szöveg,
h)
140/D. § (2a) bekezdésében a „meg – a sértett javára fizetendő jóvátétel kivételével – a” szövegrész helyébe
a „meg, a” szöveg,
i)
141. § (1) bekezdésében az „elítélés alapján” szövegrész helyébe az „elítélés vagy az ügyészség határozata
alapján” szöveg,
j)
1. számú mellékletében foglalt táblázat C:15. mezőjében a „204. § a (6) bekezdés kivételével” szövegrész
helyébe a „204–204/A. §” szöveg, C:21. mezőjében az „a 184. § a (4) bekezdés a) pont kivételével és a 184/A. §
az (5) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe az „a 184. § a (4) bekezdés a) pont és (5) bekezdés kivételével,
184/A. § az (5) bekezdés kivételével, 184/B. § a (4) és (5) bekezdés kivételével, és a 184/C. § a (4) bekezdés
és az (5) bekezdés a) pont kivételével” szöveg és C:55 mezőjében a „353. §” szövegrész helyébe a „353. §
a (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés d) pont kivételével” szöveg, E:55 mezőjében a „218. § (1)–(3) bekezdés„
szövegrész helyébe a „218. § a (2) bekezdés a) pont és a (3) bekezdés c) pont kivételével” szöveg,
k)
12. számú mellékletében foglalt táblázat B:15 mezőjében a „gyermekpornográfia vétsége és bűntette”
szövegrész helyébe a „gyermekpornográfia bűntette” szöveg, C:15. mezőjében a „204. §” szövegrész
helyébe a „204–204/A. §” szöveg, C:21. mezőjében a „184. §” szövegrész helyébe a „184–184/C. §” szöveg
és C:56 mezőjében a „353. §” szövegrész helyébe a „353. § a (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés d) pont
kivételével” szöveg, E:56 mezőjében a „218. §” szövegrész helyébe a „218. § a (2) bekezdés a) pont és
a (3) bekezdés c) pont kivételével” szöveg,
l)
15. számú mellékletében foglalt táblázat B:27 mezőjében a „gyermekpornográfia vétsége és bűntette”
szövegrész helyébe a „gyermekpornográfia bűntette” szöveg, C:22. mezőjében a „184. §” szövegrész helyébe
a „184. § a (4) bekezdés a) pont és (5) bekezdés kivételével, 184/A. § az (5) bekezdés kivételével, 184/B. §
a (4)–(5) bekezdés kivételével, és a 184/C. § a (4) bekezdés és az (5) bekezdés a) pont kivételével” szöveg és
C:27. mezőjében a „204. §” szövegrész helyébe a „204–204/A. §” szöveg
lép.

25. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása
109. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § (1) Ha az 1999. február 28. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyv alkalmazásával kiutasítás
mellékbüntetés kiszabásának van helye, vagy a kiszabott kiutasítás mellékbüntetés tartamának meghatározására
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) szerinti különleges eljárásban kerül sor,
a bíróság a kiutasítás tartamát egy év és tíz év között, években határozza meg.
(2) A bíróság a kiutasítás tartamának meghatározásakor vizsgálja a Btk. 59. § (2)–(4) bekezdésében foglalt
feltételeket, és ha ennek alapján a kiutasítás elrendelésének nem lenne helye, az ítéletben a kiutasítás
mellékbüntetés kiszabását mellőzi.”
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110. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény a következő 320/B. §-sal egészül ki:
„320/B. § E törvénynek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló
2021. évi CXXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) beiktatott 2/B. §-át a Módtv2. hatálybalépését követően
a bírósághoz érkezett ügyekben kell alkalmazni.”
111. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről
és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 5. §-ában a „büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény (a továbbiakban: Be.)” szövegrész helyébe a „Be.” szöveg lép.

26. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása
112. §		
Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 60. § (10) bekezdés a) pontjában a „Btk. 184. §
(1) bekezdés b) pont” szövegrész helyébe a „Btk. 184–184/C. §” szöveg lép.

27. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
113. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 162. § (1) bekezdés a) pontjában
a „Btk. 178–79. §” szövegrész helyébe a „Btk. 178–179. §” szöveg és az „illetve Btk. 184. § (1) bekezdés b) pont”
szövegrész helyébe az „illetve Btk. 184–184/C. §” szöveg lép.

28. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása
114. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 17/A. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A bíróság, az ügyészség, a végrehajtásért felelős szerv, valamint feladatkörében eljárva az igazságügyért felelős
miniszter, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, illetve a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
papíralapú kapcsolattartás esetén – kivéve, ha a címzett fogva van – a hivatalos iratot a címzett elektronikus
levelezési címére vagy más elektronikus elérhetőségére – idézés vagy értesítés esetén ideértve a hangkapcsolatot
biztosító elektronikus eszközre küldött szöveges üzenetet is – kézbesítheti, ha az érintett ez irányú kérelmében
az elérhetőségét bejelenti. Ez esetben közölni kell azt az elektronikus vagy hangkapcsolatot biztosító elérhetőséget,
amelyen a címzett a hivatalos irat hitelességét ellenőrizni tudja, illetve a kézbesítésről a nyilatkozatát megteheti.
(3b) A (3a) bekezdésben meghatározott esetben e törvény eltérő rendelkezése hiányában a kézbesítés szabályszerű,
ha a hivatalos irat címzett részére történő kézbesítéséről a címzett igazolható módon – ideértve a kizárólag
hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton történő rögzített szóbeli nyilatkozattételt is – nyilatkozik. A hivatalos
iratot a nyilatkozattétel napján kézbesítettnek kell tekinteni.
(3c) A (3a) bekezdésben meghatározott esetben az elítélt részére a szabadságvesztés letöltésére szóló felhívást
egyszerű postai küldeményként is meg kell küldeni.”
115. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 39. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az (1) bekezdés szerinti halasztás iránti kérelem az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésétől számított három
hónapon belül terjeszthető elő. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs. Ha a bíróság a kérelmet
megalapozottnak találja és a végrehajtás megkezdésére kitűzött határnapra figyelemmel ez indokolt, a 44. §
(6) bekezdése szerint intézkedhet. Ha az (1) bekezdés szerinti halasztás iránti kérelmet olyan időben terjesztik elő,
hogy annak elintézésére a végrehajtás megkezdésére kitűzött határnap előtt már nincs lehetőség, a tanács elnöke
a kérelem elbírálását mellőzi, és erről a kérelmezőt értesíti.”
116. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 46/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam számításakor a szabadságvesztésbe a Btk. 92–92/B. §-a alapján
beszámított időt figyelembe kell venni.”
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117. § (1) A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 50. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A büntetés-végrehajtási bíró)
„e) a meghallgatást és a tárgyalást a bíróság épületében, ha az elítélt fogva van, illetve az egyéb jogcímen
fogvatartott esetén a meghallgatást, illetve a tárgyalást a bv. intézetben, javítóintézeti nevelés esetén
a javítóintézetben tartja azzal, hogy
ea) a fogva lévő elítélt, illetve az egyéb jogcímen fogvatartott jelenlétét a bíróság épületében tartott
meghallgatáson vagy tárgyaláson telekommunikációs eszköz útján kell biztosítani,
eb) ha az elítélt tényleges tartózkodási helye külföldön van, jelenléte a meghallgatáson vagy a tárgyaláson
telekommunikációs eszköz útján is biztosítható, valamint
ec) kérelemre engedélyezheti, hogy a meghallgatáson vagy a tárgyaláson jelenlétre kötelezett vagy jogosult
a telekommunikációs eszköz útján történő jelenlét biztosítása érdekében – a Be. 126/A–126/B. §-ának
alkalmazásával – a rendelkezésére álló eszközt használja,”
(2) A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 50. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a büntetés-végrehajtási bírói eljárásban szabadlábon lévő elítélt meghallgatása szükséges, és
a) az elítélt tényleges tartózkodás helye külföldön van, az a büntetés-végrehajtási bíró intézkedik, aki az elítélt utolsó
ismert lakcíme, illetve tényleges tartózkodási helye, ezek hiányában az ügydöntő határozatot hozó elsőfokú bíróság
székhelye szerint illetékes, feltéve, hogy az eljáró büntetés-végrehajtási bíró illetékessége nem állapítható meg,
továbbá
b) az elítéltet elfogatóparancs alapján az eljárás lefolytatására az illetékes büntetés-végrehajtási bíró elé állítják,
vagy a szabadlábon lévő elítélt az idézésre megjelenik, az elítélt lakcímének vagy tényleges tartózkodási helyének
megváltozása címén az eljárás illetékességből történő áttételének nincs helye.”
118. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 61/A. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Ha a reintegrációs őrizetet elrendelő végzés ellen az ügyészség fellebbezést nyújt be, ennek a reintegrációs
őrizet megkezdésére halasztó hatálya van. Az ügyészség a fellebbezésről – a fellebbezés benyújtásával egy időben –
értesíti a bv. intézetet.”
119. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 61/C. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) A határozatban a büntetés-végrehajtási bíró megállapítja a reintegrációs őrizet megszűnésének napját,
valamint – kivéve, ha az elítélt ismeretlen helyre távozott vagy a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételére
került sor – felhívja az elítéltet, hogy a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére a megjelölt napon és
időpontban a bv. intézetben jelenjen meg.”
120. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„A kiutasítás végrehajthatósága megszűnésének megállapítása
67/A. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró az ügyészség indítványára a 301. § (7) bekezdésében meghatározott ok
fennállása esetén az iratok alapján megállapítja a határozatlan tartamú kiutasítás végrehajthatósága megszűnését.
Az eljárásnak az elítélt vagy a védő kérelmére is helye van.
(2) Ha az elítélt szabadlábon van, az eljárást az elítélt lakcíme, illetve tényleges tartózkodási helye, ha az elítéltnek
nincs Magyarországon ismert lakcíme, illetve tényleges tartózkodási helye, az elsőfokon eljárt bíróság székhelye
szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró folytatja le.
(3) A bűnügyi költséget az állam viseli.”
121. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 68. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Ha a pártfogó felügyelő vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő javaslatot tesz a büntetés-végrehajtási
bírónak külön magatartási szabályok előírására, az elítélt meghallgatása nem mellőzhető.”
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122. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 76. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés kiterjed]
„m) az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez
szükséges további személyes adatokra, különösen az egészségügyi állapotára, esetleges káros szenvedélyeire
vonatkozó vagy a bűnügyi személyes adataira, valamint külföldi állampolgárságú elítélt vagy egyéb jogcímen
fogvatartott esetén az idegenrendészeti kiutasítására vonatkozó adataira,”
123. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 84. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A (3) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni a szabadlábon lévő elítélt feltételes szabadságának
megszüntetése és nemleges kegyelmi döntés esetén, valamint a rendkívüli jogorvoslat lefolytatását követően,
ha ennek eredményeként a szabadságvesztés vagy annak hátralévő részének végrehajtása iránt kell intézkedni.
A BVOP az elítéltet a szabadságvesztés végrehajtásának – a feltételes szabadság megszüntetéséről szóló jogerős
határozat, illetve a kegyelmi döntésről szóló és a rendkívüli jogorvoslat tárgyában hozott határozat beérkezésétől
számított tizenöt napon belül – a felhívás kézbesítésétől számított harminc – feltételes szabadság megszüntetése
esetén tizenöt – napon belül történő megkezdésére vagy folytatására hívja fel.”
124. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 96. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A BFB elítéltekkel kapcsolatos feladatai:
a) az elítélt befogadást követő elhelyezése,
b) a rezsimbe sorolás és a besorolás megváltoztatása,
c) a rezsimbe helyezés felülvizsgálata,
d) a reintegrációs programba történő bevonás, ilyen programba történő helyezés vagy annak megszüntetése,
a programon való részvétel eredményességének értékelése,
e) a biztonsági kockázati besorolás, a besorolás jogszabályban meghatározott időszakonkénti felülvizsgálata és
a besorolás megváltoztatása,
f ) a nem dolgozó és újonnan befogadott elítélt munkába állítása, a munkahely és a munkakör kijelölése,
g) a dolgozó elítélt más munkahelyre történő áthelyezése, munkahelyről történő leváltása,
h) a bv. szerv orvosának javaslata alapján döntés a munkaterápiás foglalkoztatásról, annak munkaidejéről és
munkarendjéről,
i) az oktatásra, a szakképzésre és a felnőttképzésre jelentkezők beiskolázása,
j) átmeneti részlegre helyezésre javaslattétel,
k) sajátos kezelési igényű elítéltek részlegén történő elhelyezés vagy annak megszüntetése,
l) a társadalmi kötődés programba történő bevonás vagy annak megszüntetése,
m) reintegrációs őrizet elrendelésére javaslattétel,
n) jogszabályban meghatározott egyéb feladat.
(2) A BFB az (1) bekezdés b), d), f )–h), j)–k) és m) pontjában meghatározott feladatkörének ellátása során az elítéltet
meghallgatja, egyéb esetben meghallgatást tarthat.”
125. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény „Sajátos kezelési igényű elítéltek számára kialakított részlegek” alcíme a következő 109/B. és
109/C. §-sal egészül ki:
„109/B. § (1) A fogvatartási körülményekhez való sikeres alkalmazkodás és a társadalomba való visszailleszkedés
elősegítése érdekében az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegére helyezhető
– az elkülönítési szabályok megtartásával – az az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, akinél
a társadalmi kötődés programba helyezés feltételi nem állnak fenn, azonban egyéni kockázatelemzése alapján
különleges kezelése és elhelyezése indokolt, és
a) akit gondatlan bűncselekmény miatt ítéltek el,
b) akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt öt évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztésre ítéltek
akkor, ha
ba) a büntetést fogház vagy börtön fokozatban rendelték végrehajtani, és
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bb) nem olyan, a Btk. 459. § (1) bekezdés 26. pontjában megjelölt személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt
ítéltek el, amelynek a büntetési tétele az öt évet meghaladja, vagy
c) akivel szemben az a) vagy b) pont szerint kiszabott szabadságvesztés mellett a próbaidőre felfüggesztett
szabadságvesztés végrehajtásának utólagos elrendelése miatt börtön vagy fogház fokozatú szabadságvesztés vár
végrehajtásra vagy ilyen szabadságvesztést tölt, és ezek együttes tartama az öt évet nem haladja meg.
(2) Nem helyezhető az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegére az az elítélt,
a) akivel szemben a Btk. 459. § (1) bekezdés 26. pontjában megjelölt személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt
új büntetőeljárás van folyamatban,
b) akit szigorúbb rezsimszabályok alá soroltak, vagy
c) akinek a biztonsági kockázati besorolása magas, kivéve, ha erre azért került sor, mert korábban öngyilkosságot
kísérelt meg vagy a saját testi épsége elleni önkárosító cselekményt követett el.
(3) Az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegén elhelyezett elítélt
a) igény szerint segítséget kaphat a családi kapcsolatainak helyreállításához,
b) részére a kapcsolattartás gyakorisága növelhető,
c) életrendjének meghatározottsága csökkenthető és a reintegrációs programokon kívüli szabad idejét belátása
szerint használhatja fel,
d) a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelővel rendszeresen tarthat kapcsolatot a 185. § (2) bekezdés a) és
b) pontjában meghatározott időtartamot megelőzően is.
(4) Az elítélt első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegre helyezését meg kell szüntetni, ha
a) olyan új tény vagy körülmény merül fel, amely miatt a behelyezés feltételeinek az elítélt a továbbiakban nem felel
meg,
b) az elítélt súlyos vagy ismételt fegyelemsértést, illetve újabb bűncselekményt követ el,
c) az elítélt az intézetelhagyással kapcsolatos magatartási szabályokat megszegi, vagy visszatérési
kötelezettségének önhibájából nem az előírtaknak megfelelően tesz eleget,
d) az elítélt a reintegrációs program kapcsán együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, vagy
e) az elítéltet enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alá vagy más speciális részlegre helyezik.
(5) A (4) bekezdés a)–d) pontja alapján történő kihelyezés esetén az elítélt az első alkalommal végrehajtandó
szabadságvesztésre ítéltek részlegére ismételten nem helyezhető.
109/C. § (1) Időskorúak részlegére helyezhető az az elítélt, aki betöltötte a hatvanadik életévét és nyilatkozattal
vállalja a részleg működésére vonatkozó szabályok betartását.
(2) Az időskorúak részlegére helyezett elítélt részére
a) különös gondoskodást kell nyújtani egészségi, ideértve mentális állapotának megőrzése érdekében,
b) állapotának megfelelő szabadidős vagy sporttevékenységet kell biztosítani,
c) munkaterápiás foglalkoztatás szervezhető,
d) a kapcsolattartás gyakorisága növelhető,
e) a szabad levegőn tartózkodás hosszabb időtartamban is engedélyezhető.
(3) Az elítéltnek az időskorúak részlegén történő elhelyezését meg kell szüntetni, ha
a) magatartása veszélyezteti a részleg működtetését,
b) az elítélt súlyos fegyelemsértést, illetve újabb bűncselekményt követ el, vagy
c) az együttműködési kötelezettségét nem teljesíti.”
126. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 116. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Fontos okból – így különösen az elítélt személyi vagy családi körülményei, egészségi állapota miatt –
a szabadságvesztés végrehajtása hivatalból vagy kérelemre félbeszakítható, erről
a) egy naptári évben kilencven napig terjedő időtartamra a parancsnok,
b) az a) pontban szabályozottnál hosszabb időre, de legfeljebb egyévi időtartamra az országos parancsnok
dönt.”
127. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 150/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„150/A. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagja az intézkedésével,
illetve az általa ellátott szolgálati feladattal összefüggésben, személy vagy tárgy azonosítására, a tett intézkedés
jogszerűségének vizsgálata céljából, valamint az érintett jogainak gyakorlása érdekében az intézkedéssel érintett
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elítéltről, környezetéről, valamint az intézkedés szempontjából lényeges körülményről, tárgyról testkamerával képés hangfelvételt készíthet. A testkamera elektronikus megfigyelési eszköz.
(2) A testkamera a következő intézkedések foganatosítása, illetve szolgálati feladat ellátása során alkalmazható:
a) rendkívüli esemény felszámolása esetén,
b) zárkaajtó nyitásakor,
c) fegyelmi és biztonsági elkülönítés esetén a zárkára helyezéskor,
d) ha előreláthatóan kényszerítő eszköz alkalmazására kerülhet sor a bv. intézeten belül vagy azon kívül,
e) biztonsági vizsgálat végrehajtásakor,
f ) tíz főt meghaladó fogvatartotti csoport tevékenységének felügyelete során, ha a felügyeletet a személyi állomány
egy tagja hajtja végre,
g) bv. intézeten belüli járőrtevékenység során,
h) csomagosztáskor gyanús csomag előzetes észlelése esetén,
i) napirendben meghatározott vagy soron kívül elrendelt létszámellenőrzés végrehajtásakor,
j) napirend szerinti ébresztő végrehajtásának ellenőrzésekor,
k) fogvatartott előállítása, szállítása során, vagy
l) fogvatartott bv. intézeten belül vagy azon kívül történő kísérése során.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben kötelező a testkamerát alkalmazni, ha a büntetés-végrehajtási
szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagját azzal felszerelték, továbbá azt a (2) bekezdés szerinti
intézkedés, illetve szolgálati feladat ellátásának ideje alatt folyamatosan kell működtetni.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint rögzített kép- és hangfelvétel tekintetében a 150. § (5)–(10) bekezdésében
foglaltakat is alkalmazni kell azzal, hogy a 150. § (6) bekezdése alkalmazásában a kérelem benyújtására nyitva álló
határidő, illetve a 150. § (8) bekezdése alkalmazásában a törlés kötelezettségének határideje tíz nap.”
128. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény a következő 150/B. §-sal egészül ki:
„150/B. § Az elítélt ellenőrzése a saját vagy mások életét, testi épségét sértő vagy veszélyeztető cselekmény
megelőzése érdekében, az ilyen cselekmény lehetséges bekövetkezése miatt szükséges ideig – az emberi méltóság
tiszteletben tartása mellett – a külön légterű illemhely, illetve fürdőhelyiség falán vagy ajtaján kialakított ellenőrző
nyíláson át közvetlen személyes betekintés útján is végrehajtható.”
129. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 155. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Rendkívüli esemény idején vagy más elháríthatatlan ok miatt – legfeljebb három napig – az elítéltek kizárólag
hideg élelemmel is elláthatók, átszállítás, illetve előállítás esetén – ha az a bv. intézet székhelyének közigazgatási
határán kívülre történik, vagy előreláthatóan a napirend szerinti meleg ebéd az átszállítás, illetve előállítás
tartama miatt nem biztosítható – az elítélt részére csomagolt hideg élelmet kell adni. E bekezdés alkalmazásában
az előállítás alatt a jelenlét telekommunikációs eszköz útján történő biztosítását is érteni kell.”
130. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 165. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jutalmak:
a) dicséret,
b) kondicionáló terem használatának díjmentes biztosítása,
c) többletszolgáltatás térítési díjának megfizetése alóli mentesítés egy hónap időtartamra,
d) telefonbeszélgetés térítésmentes biztosítása harminc perc időtartamban,
e) telekommunikációs eszköz útján történő kapcsolattartás soron kívül,
f ) csomag vásárlása vagy fogadása soron kívül,
g) látogatófogadás soron kívül, a látogatási idő meghosszabbítása,
h) a személyes szükségletekre fordítható összeg növelése,
i) pénzjutalom,
j) tárgyjutalom,
k) a végrehajtott fenyítés nyilvántartásból törlése,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

10667

l) látogató bv. intézeten kívüli fogadása soron kívül,
m) jutalom kimaradás,
n) jutalom eltávozás.”
131. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 166. és 167. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„166. § (1) A 165. § (2) bekezdés l)–n) pontja nem engedélyezhető, ha az elítélt
a) ellen szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény miatt újabb büntetőeljárás van folyamatban, és
az a bíróság, illetve ügyészség, amely előtt a büntetőeljárás folyamatban van, a büntetőeljárás eredményének
veszélyeztetése okán nem járult hozzá ahhoz, hogy az elítélt a bv. intézetet őrzés nélkül elhagyhassa,
b) a magatartási szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegte.
(2) A látogató bv. intézeten kívüli fogadása, a jutalom kimaradás és a jutalom eltávozás időtartama
a szabadságvesztésbe beszámít. A jutalom kimaradásra és a jutalom eltávozásra egyebekben a kimaradás és
az eltávozás szabályait kell alkalmazni.
167. § (1) A fegyelmi fenyítés annak végrehajthatóvá válásától számított hat hónapig jutalomból nem törölhető.
(2) Egyszerre több fenyítés nem törölhető el.
(3) A fenyítések törlése a 168. § (1) bekezdése szerinti sorrendben történik.
(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazása mellőzhető az élet vagy jelentős anyagi érték megmentése vagy súlyos veszély
elhárítása miatti jutalmazás esetén.
(5) A szabadságvesztés tartama egyharmad részének – figyelembe véve a Btk. 92–92/B. § alapján beszámítani
rendelt letartóztatásban töltött időt – a letöltése után törölhető jutalomból
a) a más elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott sérelmére elkövetett könnyebb sérülést okozó, magánindítványra
üldözendő bűncselekményt megvalósító fegyelmi cselekmény,
b) a pszichoaktív szer tartása, birtoklása, használata
miatt kiszabott fegyelmi fenyítés.
(6) Nem törölhető jutalomból a végrehajtás alatt elkövetett bűncselekményt megvalósító, erőszakos vagy súlyos
sérülést okozó fegyelmi cselekmény.”
132. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény „A fenyítések és a fegyelmi eljárás” alcíme a következő 171/A. §-sal egészül ki:
„171/A. § (1) A szabadságvesztés végrehajtásának befejezésével vagy végrehajthatósága megszűnésével a fegyelmi
fenyítésre vonatkozó adat kizárólag az elítélttel szemben végrehajtandó újabb szabadságvesztés, elzárás vagy
letartóztatás végrehajtása során a kockázatértékelés és a biztonsági besorolás elvégzésekor használható fel.
(2) Életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a fegyelmi fenyítést a végrehajthatóvá válástól számított huszonöt év
elteltével törölni kell.”
133. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 173. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elítélt kapcsolattartási formái:)
„b) telefonbeszélgetés a bv. intézet által biztosított telefonnal és telekommunikációs eszköz útján történő
kapcsolattartás,”
134. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 174. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az elítéltnek a hatóságokkal, törvényben kihirdetett nemzetközi egyezményben elismerten erre hatáskörrel
rendelkező nemzetközi jogvédő szervezetekkel, az alapvető jogok biztosával, valamint a nemzeti megelőző
mechanizmus szervezetével vagy munkatársával és a védővel való levelezése tartalmilag nem ellenőrizhető. Ha
alapos indok merül fel arra, hogy az elítélt részére érkező vagy az általa küldött levelek nem a borítékban megjelölt
hatóságtól, nemzetközi szervezettől vagy a védőtől származnak, vagy nem a címzetteknek szólnak, továbbá ha
a biztonsági ellenőrzés eredményeként alaposan feltehető, hogy a zárt borítékban érkezett vagy zárt borítékban
továbbítandó levélben tiltott tárgy vagy anyag került elhelyezésre, a levelet az elítélt jelenlétében – jegyzőkönyv
egyidejű felvétele mellett – kell felbontani. Az ellenőrzés kizárólag a feladó azonosítására, illetve a tiltott tárgy vagy
anyag jelenlétének ellenőrzésére korlátozódhat. E rendelkezés alkalmazásában az elítélt részére érkező levelek
esetén nem tekinthető tiltott tárgynak az elektronikus adathordozón továbbított irat.”
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135. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 181. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Pályázati forrás felhasználása esetén, ha a pályázati felhívás a fentiektől eltérő juttatást tartalmaz, a pályázati
felhívásban meghatározott juttatás állapítható meg a fogvatartott részére.”
136. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény „A reintegrációs őrizet” alcíme a következő 187/F. és 187/G. §-sal egészül ki:
„187/F. § (1) A reintegrációs őrizet hatálya alatt álló elítélt – a bv. intézet útján – kérelmet nyújthat be a büntetésvégrehajtási bíróhoz a reintegrációs őrizet megszüntetése érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtása esetén a bv. intézet vezetője a reintegrációs őrizet megszüntetésére
haladéktalanul előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak, mellékelve az elítélt kérelmét és a büntetésvégrehajtási pártfogó felügyelő összefoglaló jelentését.
(3) Ha a reintegrációs őrizet hatálya alatt álló elítélt a határozatban megjelölt napon a bv. intézetben nem jelenik
meg, akkor a bv. intézet vezetője haladéktalanul intézkedik az elítélt elővezetése iránt.
(4) Ha az elítélt életében olyan előre nem várt esemény következik be, amely miatt a reintegrációs őrizet
megszüntetése halaszthatatlanná vált, és azt az elítélt kérelmezi, az elítélt a bv. intézetbe ideiglenesen befogadható.
A bv. intézet vezetője az előterjesztés megtételével egyidejűleg haladéktalanul kezdeményezi az ügyészségnél
a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét.
187/G. § Ha a reintegrációs őrizetben lévő elítélttel szemben elzárás, közérdekű munka vagy pénzbüntetés helyébe
lépő szabadságvesztés vagy szabálysértési elzárás vár végrehajtásra, ezek foganatba vétele érdekében az elítéltnek
a reintegrációs őrizet utolsó napját a büntetés-végrehajtási intézetben kell letöltenie. Az elítéltet a bv. intézet
a szabadságvesztés foganatba vételére vonatkozó szabályok szerint hívja fel a letöltésre.”
137. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 270. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a munkaterápiás foglalkoztatáson részt vevő elítéltet a munkáltató a működési körében felmerült okból
nem tudja munkával foglalkoztatni – ide nem értve a büntetés-végrehajtási okokat –, a kiesett munkaidőre a térítési
díj ötven százaléka jár.”
138. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 273. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elzárás a bíróság jogerős ügydöntő határozata alapján hajtható végre. A büntetés-végrehajtási bíró az elzárás
végrehajthatóságának megállapítását követően az értesítőlap másolatát megküldi a BVOP-nak. Az elzárásra ítéltet
a BVOP hívja fel az értesítőlap másolatának beérkezését követő tizenöt napon belül az elzárás végrehajtásának
három hónapon belüli megkezdésére. A felhívást olyan időpontban kell kiadni, hogy azt az elzárásra ítélt
a jelentkezési kötelezettség napja előtt legalább tizenöt nappal megkapja.”
139. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 278. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elzárás vagy annak hátralevő része nem hajtható végre, ha az ügydöntő határozat jogerőre emelkedését követően
az elzárásra ítélt)
„c) folyamatosan öt évet vagy azt meghaladó időt töltött szabadságvesztésben vagy letartóztatásban, illetve
kényszergyógykezelésben vagy előzetes kényszergyógykezelésben, vagy két évet vagy azt meghaladó időt töltött
javítóintézetben,”
140. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 289. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közérdekű munka vagy annak hátralévő része nem hajtható végre, ha az ügydöntő határozat jogerőre emelkedése
után az elítélt)
„d) folyamatosan öt évet vagy azt meghaladó időt töltött szabadságvesztésben vagy letartóztatásban, illetve
kényszergyógykezelésben vagy előzetes kényszergyógykezelésben, vagy két évet vagy azt meghaladó időt töltött
javítóintézetben.”
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141. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 293/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzbüntetés vagy annak hátralévő része nem hajtható végre, ha az ügydöntő határozat jogerőre emelkedése
után az elítélt folyamatosan öt évet vagy azt meghaladó időt töltött szabadságvesztésben vagy letartóztatásban,
illetve kényszergyógykezelésben vagy előzetes kényszergyógykezelésben, vagy két évet vagy azt meghaladó időt
töltött javítóintézetben.”
142. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 301. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) alapján kiszabott
határozatlan tartamú kiutasítás mellékbüntetés végrehajthatósága tíz év elteltével megszűnik, amely időpontot,
a) attól a naptól kell számítani, amikor az idegenrendészeti jogszabályokban meghatározottak szerint a kiutasítás
végrehajtása megtörtént, vagy
b) ha a végrehajtásra nem került sor, a kiutasítást kiszabó határozat jogerőre emelkedésének napjától kell számítani
azzal, hogy ezen időtartamba nem számít bele az az idő, amíg az elítélt szabadságvesztést töltött.”
143. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 313. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a pártfogó felügyelet eredményes végrehajtása – különösen a bűnismétlési és visszaesési kockázatok
csökkentése – érdekében külön magatartási szabály előírása vagy annak módosítása indokolt, vagy annak
alkalmazása már szükségtelen, a pártfogó felügyelő vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő az ellenőrzési
tapasztalatai, a rendőrség kezdeményezése vagy a pártfogolt kérelme alapján a külön magatartási szabály
előírására, megváltoztatására vagy mellőzésére a büntetés-végrehajtási bírónak javaslatot tesz.”
144. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 387. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A végrehajtásért felelős szerv a letartóztatottat
a) az ügyészi rendelvény és a letartóztatást elrendelő bírói végzés, vagy
b) a bíróság végzése szerint kiállított értesítőlap
alapján fogadja be.”
145. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény 388. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a (3) bekezdés alkalmazásának nincs helye, de a letartóztatott korlátozott beszámítási képességét
állapították meg, illetve az IMEI-ben végzett vizsgálat alapján személyiségzavarának jellege vagy annak súlyossága
miatt ez indokolt, a bíróság a letartóztatott gyógyító-terápiás részlegen való elhelyezéséről rendelkezhet. A bíróság
haladéktalanul megszünteti a gyógyító-terápiás részlegre helyezést, ha az az IMEI szakorvosának véleménye vagy
igazságügyi pszichiátriai szakértői vizsgálat alapján már nem indokolt.
(3b) A bíróság a (3) és (3a) bekezdésben meghatározott kérdésekben egy határozattal is meghozhatja a döntést.”
146. §		
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCXL. törvény
a)
33. § (2) bekezdésében az „a) vagy b) pontja” szövegrész helyébe az „a)–c) pontja” szöveg,
b)
61/C. § (1a) bekezdésében az „a) és b) pontja esetében” szövegrész helyébe az „a) és b) pontja és a 187/F. §
(3) bekezdése esetében” szöveg,
c)
69/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „204.” szövegrész helyébe a „204–204/A.” szöveg,
d)
99. § (4) bekezdésében a „vallási részlegen, valamint” szövegrész helyébe a „vallási részlegen, az első
alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegén, az időskorúak részlegén, valamint” szöveg,
e)
187/C. § (1) bekezdés f ) pontjában a „bíróság a” szövegrész helyébe a „bíróság vagy az idegenrendészeti
hatóság a” szöveg,
f)
290. § (2) bekezdésében az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg,
g)
293/A. § (2) bekezdésében a „szabadságvesztésnek a” szövegrész helyébe a „szabadságvesztésnek, illetve
a javítóintézeti nevelésnek a” szöveg,
h)
309. § (4) bekezdésében az „a egyházi” szövegrész helyébe az „az egyházi” szöveg,
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i)
j)

388. § (4) bekezdésében a „(2)–(3) esetén” szövegrész helyébe a „(2)–(3a) bekezdés esetén” szöveg,
436. § (1) bekezdésében az „A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi
IV. törvény)” szövegrész helyébe az „Az 1978. évi IV. törvény” szöveg

lép.
147. §		
Hatályát veszti a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 11. § (9) bekezdésében a „fiatalkorú” szövegrészek.

29. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása
148. § (1) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az igazságügyi szakértőt törölni kell a névjegyzékből, ha)
„c) a 69. § (1a) bekezdés szerinti mulasztását a kamarai tagság felfüggesztése időtartamának lejártáig nem pótolja,”
(2) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 69. § (1a) bekezdés b)–d) pontja, valamint a (6a) bekezdés szerint elmulasztott adatszolgáltatás teljesítéséről,
vagy az adatszolgáltatás ismételt elmulasztásáról a Kamara haladéktalanul tájékoztatja a névjegyzéket vezető
hatóságot.”
149. § (1) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 54. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A hatósági ellenőrzés során a névjegyzéket vezető hatóság ellenőrzi, hogy a szakértő a kirendelésnek eleget tesz-e.
A hatósági ellenőrzés folyamán a névjegyzéket vezető hatóság)
„b) az 55. § (1) bekezdésében meghatározott valamely ok észlelése esetén, az 55. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján jár el,
c) a 69. § (1a) bekezdésben felsorolt okok fennállása esetén az igazságügyi szakértő kamarai tagságának
felfüggesztését kezdeményezi a Kamaránál, vagy”
(2) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 54. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A hatósági ellenőrzés során a névjegyzéket vezető hatóság ellenőrzi, hogy a szakértő a kirendelésnek eleget tesz-e.
A hatósági ellenőrzés folyamán a névjegyzéket vezető hatóság)
„d) fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti a Kamara fegyelmi
bizottságánál.”
150. § (1) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 69. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az igazságügyi szakértőt 6 hónapra el kell tiltani a tevékenység végzésétől és egyúttal az eltiltás idejére
kamarai tagságát fel kell függeszteni, ha az igazságügyi szakértő
a) a névjegyzékben szereplő adatok változását, a Kormány rendeletében meghatározott módon, felhívásra,
a jogkövetkezményekre történő írásbeli figyelmeztetés után nem jelenti be,
b) azon statisztikai adatokat, amelyeket e törvény alapján a Kamara részére szolgáltatni köteles, a naptári
év tekintetében határidőben nem szolgáltatja, és annak felhívásra, a jogkövetkezményekre történő írásbeli
figyelmeztetés után sem tesz eleget,
c) a naptári év első három negyedévében esedékes statisztikai adatszolgáltatást két éven belül három alkalommal
elmulasztja, és annak felhívásra, a jogkövetkezményekre történő írásbeli figyelmeztetés után sem tesz eleget,
d) által szolgáltatott statisztikai adatok eltérnek a 2. melléklet szerint vezetett szakértői nyilvántartásában szereplő
adatoktól, és azokat felhívásra, a jogkövetkezményekre történő írásbeli figyelmeztetés után sem helyesbíti,
e) az e törvény alapján fennálló képzési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, és annak felhívásra,
a jogkövetkezményekre történő írásbeli figyelmeztetés után sem tesz eleget.”
(2) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 69. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1) és (1a) bekezdésben foglalt esetekben a Kamara 15 napon belül határoz.”
(3) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 69. §-a a következő (6a) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az igazságügyi szakértő az (1a) bekezdés szerint elmulasztott
kötelezettséget a felfüggesztés időtartama alatt is teljesítheti. A felfüggesztés ideje alatti teljesítés nem érinti
a felfüggesztés időtartamát.
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(7) Az (1a) bekezdés szerinti felfüggesztési okok fennállását a névjegyzéket vezető hatóság az 54. § szerinti
eljárásban állapítja meg.”
151. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 63. § (1) bekezdés e) pontjában az „(1)” szövegrész helyébe
az „(1) és (1a)” szöveg lép.
152. §		
Hatályát veszti az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény
a)
13. § (1) bekezdés f )–h) pontja,
b)
13. § (2) bekezdés c) pontjában a „ , f )–h)” szövegrész,
c)
13. § (6) bekezdésében a „ , f )–h)” szövegrész.

30. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása
153. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Másodfokon ítélkezik:
a) a törvényszékhez tartozó ügyekben a közigazgatási kollégiummal rendelkező ítélőtábla (a továbbiakban:
ítélőtábla),
b) az ítélőtáblához tartozó ügyekben a Kúria.”
154. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 8. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(5) A másodfokon eljáró bírósági tanács három hivatásos bíróból áll.
(6) A Kúria öt hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. Ha az ügy jellege ezt indokolja, az öt hivatásos bíróból álló
tanács legfeljebb két tagja olyan hivatásos bíró lehet, aki közigazgatási ügyben eljáró bírónak nincs kijelölve.
A tanács elnöke kivételesen az ügy elbírálását három hivatásos bíróból álló tanács elé utalhatja.”
155. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kizárás kérdésében az ítélőtábla dönt, ha a törvényszéknek nincs olyan bírája vagy tanácsa, amelyre a kizárási
ok nem vonatkozik, vagy ha a kizárási ok az egész bíróságra kiterjed.”
156. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az ítélőtábla jár el elsőfokon
a) az eljáró közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban, valamint
b) a törvény által hatáskörébe utalt ügyben.
(3) A Kúria első és végső fokon jár el
a) az alkotmányjogi panasz orvoslása eljárási eszközének megállapítására irányuló eljárásban,
b) a helyi önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban,
c) a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárásban,
d) a feloszlatás kivételével a gyülekezési joggal kapcsolatos eljárásban, valamint
e) a törvény által hatáskörébe utalt ügyben.”
157. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az ítélőtábla hatáskörébe tartozó ügyekben a Fővárosi Ítélőtábla kizárólagosan illetékes.”
158. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot
a) illetékességi összeütközés esetén, valamint akkor, ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy kizárás miatt
nem járhat el, az ítélőtábla,
b) hatásköri összeütközés esetén a Kúria
jelöli ki és utasítja az eljárás lefolytatására.”
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159. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ügyvédjelölt és ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó a jogi képviseletre kötelezett fél nevében
kizárólag az iratok megtekintése, azokról másolat kérése vagy készítése érdekében járhat el.”
160. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az eljárás szabálytalansága ellen vagy az eljárás elhúzódása miatt benyújtott kifogás elbírálására a polgári
perrendtartás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a törvényszék mulasztásával szemben benyújtott kifogást az ítélőtábla,
b) az ítélőtábla mulasztásával szemben benyújtott kifogást a Kúria,
c) a Kúria mulasztásával szemben benyújtott kifogást a Kúria erre kijelölt másik tanácsa
bírálja el.”
161. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogerős ítélet, valamint a keresetlevelet visszautasító és az eljárást megszüntető jogerős végzés ellen
jogszabálysértésre, illetve a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre hivatkozással felülvizsgálati
kérelmet terjeszthet elő a fél, az érdekelt, valamint a rendelkezés rá vonatkozó része ellen az, akire a határozat
rendelkezést tartalmaz.”
162. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 116. §-a a következő b) ponttal egészül ki:
(Nincs helye felülvizsgálatnak)
„b) ha a fél a fellebbezési jogával nem élt és a másik fél fellebbezése alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú
határozatot helybenhagyta,”
163. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 157. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) E törvénynek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló
2021. évi CXXXIV. törvénnyel módosított rendelkezéseit a 2022. március 1-jén vagy azt követően előterjesztett
fellebbezés vagy felülvizsgálati kérelem, illetve az eljáró közigazgatási szerv kijelölésére irányuló kérelem alapján
indult eljárásokban, valamint a 2022. március 1-jén vagy azt követően előterjesztett kizárási indítványra, az eljáró
bíróság kijelölése iránt kérelemre, továbbá az eljárás szabálytalansága ellen vagy az eljárás elhúzódása miatt
benyújtott kifogásra kell alkalmazni.”
164. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
a)
12. § (1) bekezdésében a „Kúria” szövegrész helyébe a „Kúria vagy az ítélőtábla” szöveg,
b)
14. § (2) bekezdésében az „a Kúriát” szövegrész helyébe az „a másodfokon eljáró bíróságot és a Kúriát” szöveg,
c)
123. § (2) bekezdésében az „elsőfokon eljárt” szövegrész helyébe az „első vagy másodfokon eljárt” szöveg
lép.
165. §		
Hatályát veszti a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
a)
107. § (7) és (8) bekezdése,
b)
118. § (2) bekezdésében a „háromtagú” szövegrész.

31. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása
166. §		
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 24. § (3) bekezdésében az „oktatói és tudományos
tevékenységet” szövegrész helyébe az „oktatói, tudományos és művészeti tevékenységet – ideértve az ilyen
tevékenységet alaptevékenységként folytató szervezetben betöltött tisztségviselői és vezetői megbízatást is –”
szöveg lép.

32. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása
167. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Azzal szemben, akinek a felelősségét szabálysértési eljárásban megállapították, azonos tényállás mellett
büntetőeljárás – a szabálysértésekről szóló törvény szerinti ügyészi felhívás, felülvizsgálat vagy perújítási eljárás
lefolytatása előtt – nem indítható.”
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(2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 4. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha az elkövető több vagy tartós cselekménye egy bűncselekményt valósít meg, vagy több bűncselekménye
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) rendelkezése alapján egy
bűncselekményt valósít meg, a (7) bekezdés nem akadálya az olyan cselekmény miatt a büntetőeljárás
megindításának és lefolytatásának, amelyet a (7) bekezdésben meghatározott tagállami határozatban szereplő
tényállás nem tartalmaz.”
168. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A magyar büntető joghatóság alá tartozó ügyekben a büntetőeljárást e törvény szerint kell lefolytatni.
(2) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság eljárási cselekménye kiterjedhet a belföldön levő információs
rendszer útján hozzáférhető adatokra, függetlenül az adatok elhelyezkedésétől. Az eljárási cselekmény
az információs rendszer olyan részét érintheti, amelyhez a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság jogszabály
felhatalmazása alapján az információs rendszer védelmét szolgáló eszköz vagy informatikai megoldás megkerülése
vagy kijátszása nélkül hozzáférhet.
(3) A (2) bekezdés alapján végzett eljárási cselekmény nem érinti Magyarország nemzetközi szerződésben vállalt
kötelezettségeit.”
169. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 21. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az elkövetőre illetékes bíróság illetékessége a bűnpártolóra is kiterjed. A más által elkövetett büntetendő
cselekmény elkövetőjére illetékes bíróság illetékessége a Btk. 399. § (3) és (4) bekezdésében és ezek Btk. 399. §
(5)–(8) bekezdésében meghatározott minősített eseteiben, illetve a Btk. 400. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott bűncselekmény elkövetőjére is kiterjed.”
170. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 53. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(A magánvádló az a sértett,)
„a) aki könnyű testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés,
kegyeletsértés, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése, vagy becsület csorbítására
alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala vagy
b) amely magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés, becsület csorbítására
alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése vagy becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel
nyilvánosságra hozatala”
(esetén a vádat képviseli, feltéve, hogy az elkövető magánindítványra büntethető.)
171. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 69. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az 58. § (4) bekezdésében meghatározott szerv az eljárásban egyéb érdekeltként fellép, akkor sértetti
képviselő az állam nevében nem járhat el. Az állam sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén a sértetti
képviselet ellátására egyébként a polgári jog szabályai az irányadóak.”
172. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 72. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a büntetőeljárásban részt vevő személy több törvényes képviselővel rendelkezik, eltérő megegyezésük
hiányában, az ügyben elsőként fellépő törvényes képviselő jár el.”
173. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 87. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részvételét igénylő
eljárási cselekmény esetén
elrendelheti, hogy)
„bb) az eljárási cselekményt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
61. § (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatást végző vagy jogszabályban meghatározott más szaktanácsadó
közreműködésével hajtja végre. A szaktanácsadó az eljárási cselekmény vezetőjének irányításával végzi
tevékenységét, ennek során közvetíti a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyhez intézett kérdéseket és
a hatóság egyéb közléseit,”
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174. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 89. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a 82. § c) pontja alapján különleges bánásmódot igénylő sértett a tizennyolcadik életévét nem töltötte be,]
„d) a telekommunikációs eszköz alkalmazása során – ha jogszabály kivételt nem tesz – biztosítani kell, hogy a sértett
kizárólag az eljáró bírót, ügyészt vagy nyomozó hatóság tagját láthassa,”
175. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 113. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az idézés és az értesítés egyszerűsített elektronikus úton való kézbesítése esetén a bíróság, az ügyészség
és a nyomozó hatóság az idézésen és értesítésen feltünteti azt az elektronikus vagy hangkapcsolatot biztosító
elérhetőségét, amelyen az idézett és értesített személy annak hitelességét ellenőrizni tudja.”
176. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 123. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Telekommunikációs eszköz használata esetén az elkülönített helyszínen kizárólag a következő személyek lehetnek jelen:)
„f ) a szakértő, a szaktanácsadó”
(2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elkülönített helyszínen legalább egy, az (1) bekezdés c) vagy d) pontjában meghatározott személynek vagy
jogszabályban meghatározott más személynek jelen kell lennie.”
177. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény XX. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Egyszerűsített telekommunikációs jelenlét
126/A. § (1) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a telekommunikációs eszköz útján biztosított
jelenlét céljából elrendelheti, hogy az eljárási cselekményen történő jelenlétre kötelezett vagy jogosult személy
a rendelkezésére álló eszközt használja (a továbbiakban: egyszerűsített telekommunikációs jelenlét). Egyszerűsített
telekommunikációs jelenlét esetén a 120–126. § rendelkezéseit ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) Egyszerűsített telekommunikációs jelenlét esetén az eljárási cselekmény kitűzött, illetve az ügyészség,
nyomozó hatóság által megjelölt helyszíne és az elkülönített helyszín között az összeköttetés közvetlenségét és
kölcsönösségét kép- és hangfelvétel továbbítása biztosítja.
(3) Egyszerűsített telekommunikációs jelenlét csak az eljárási cselekményen történő jelenlétre kötelezett vagy
jogosult hozzájárulásával rendelhető el.
126/B. § (1) Egyszerűsített telekommunikációs jelenléttel az eljárási cselekmény akkor is lefolytatható, ha
az elkülönített helyszínen csak a 123. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy van jelen.
(2) Egyszerűsített telekommunikációs jelenlét esetén a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az elkülönített
helyszínen jelen levő személy személyazonosságát a természetes személyazonosító adatainak egyeztetésével és
más olyan módon ellenőrzi, amely alapján az érintett személy kiléte megállapítható.
(3) Az eljárási cselekmény nem folytatható, ha
a) az eljárási cselekmény során észszerű kétely mutatkozik az érintett személy
aa) személyazonosságával,
ab) eljárási cselekményen való részvételének önkéntességével, vagy
ac) vallomásának vagy nyilatkozatának befolyásmentességével
kapcsolatban, vagy
b) az elkülönített helyszínen olyan személy van jelen, akinek a jelenléte a törvény alapján kizárt.
(4) Egyszerűsített telekommunikációs jelenlét esetén az eljárási cselekmény vezetője a (3) bekezdésben
meghatározottak ellenőrzése érdekében meghatározhatja, hogy a 123. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
személy a rendelkezésére álló eszközzel milyen tevékenységet végezzen el. E tevékenységek megtagadása vagy
az ellenőrzésre alkalmatlan módon való elvégzése esetén az eljárási cselekmény nem folytatható.”
178. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 130. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az ügyiratát)
„d) hirdetményi úton,
e) a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság kézbesítője útján, vagy”
(kézbesíti a címzett részére.)
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(2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 130. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az ügyiratát)
„f ) egyszerűsített elektronikus úton”
(kézbesíti a címzett részére.)
179. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény „Kézbesítés postai úton, kézbesítési fikció” alcím címe helyébe
a következő rendelkezés lép:

„Kézbesítés postai úton, egyszerűsített elektronikus úton, kézbesítési fikció”
180. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 132. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az ügyiratot papíralapú kapcsolattartás esetén egyszerűsített
elektronikus úton a címzett elektronikus levelezési címére vagy más elektronikus elérhetőségére kézbesítheti.
A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az egyszerűsített elektronikus úton való kézbesítéskor közli azt
az elektronikus vagy hangkapcsolatot biztosító elérhetőségét, amelyen a címzett az ügyirat hitelességét ellenőrizni
tudja.
(7) Az egyszerűsített elektronikus úton való kézbesítés szabályszerű, ha az ügyirat címzett részére történő
kézbesítéséről a címzett igazolható módon – ideértve a kizárólag hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton
történő rögzített szóbeli nyilatkozattételt is – nyilatkozik. Az ügyiratot a nyilatkozattétel napján kézbesítettnek kell
tekinteni.
(8) Az egyszerűsített elektronikus úton történő kézbesítés nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak.”
181. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 270. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A bíróság a vádemelés után szaktanácsadó közreműködését veszi igénybe, ha az eljárási cselekményt a 87. §
(1) bekezdés b) pont bb) alpontban meghatározott módon rendeli végrehajtani.”
182. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A letartóztatás legfeljebb)
„d) négy évig tart, ha a terhelttel szemben tíz évnél súlyosabb,”
(szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás.)
(2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A letartóztatás legfeljebb)
„e) öt évig tart, ha a terhelttel szemben életfogytig tartó”
(szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás.)
(3) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti letartóztatás tartamának felső határa további egy évvel meghosszabbodik, ha
a) a vádemelésre bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény miatt került sor,
b) a vádemelést követően az Európai Unió tagállamán kívüli országot érintő bűnügyi jogsegélykérelem
előterjesztése volt szükséges,
c) a vádemelésre terrorcselekmény bűntette miatt került sor,
d) a vádemelésre előre kitervelten, nyereségvágyból, több ember sérelmére elkövetett vagy a Btk. 160. § (7) bekezdés
a) pontjára figyelemmel a (2) bekezdés l) pontjában meghatározott emberölés bűntette miatt került sor,
e) a bíróság megállapítja, hogy a letartóztatásban lévő terhelt a vádemelést követően megszökött, szökést kísérelt
meg, illetve bizonyítás meghiúsítása érdekében a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személyt megfélemlített,
jogellenesen befolyásolt vagy tárgyi bizonyítási eszközt, elektronikus adatot, vagy vagyonelkobzás alá eső dolgot
megsemmisített, meghamisított vagy elrejtett.
(5) Ha a bíróság a bűnügyi felügyeletet kizárólag az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott letartóztatás tartama
felső határának eltelte miatt rendeli el, akkor a bíróság
a) a terhelt számára előírja, hogy meghatározott lakást, egyéb helyiséget vagy ahhoz tartozó bekerített helyet nem
hagyhat el engedély nélkül,
b) a bűnügyi felügyelet végrehajtására alkalmas lakóhellyel nem rendelkező terhelt számára előírja, hogy a bűnügyi
felügyeletet az állam által biztosított szálláshelyen töltse,
c) nem engedélyezheti, hogy a terhelt a számára kijelölt helyet munkavégzés céljából elhagyja.”
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183. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 327. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a zár alá vételre a Btk. 75. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonelkobzás biztosítása vagy kártérítésre,
illetve pénz fizetésére irányuló polgári jogi igény biztosítása érdekében került sor, a határozat rendelkező részében
ennek tényét, valamint a zár alá vétellel biztosított összeget is fel kell tüntetni. Ha a vagyon részeinek zár alá vételére
több eltérő okból került sor, ezeket az adatokat a zár alá vett vagyon valamennyi része tekintetében fel kell tüntetni
a határozatban.”
(2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 327. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a zár alá vételre a Btk. 75. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonelkobzás biztosítása vagy kártérítésre,
illetve pénz fizetésére irányuló polgári jogi igény biztosítása érdekében került sor, de a (6) bekezdésben foglaltakat
a zár alá vételről rendelkező határozat nem tartalmazza, a zár alá vétel elrendelésére jogosult
a) ügyészség vagy nyomozó hatóság a 366. § megfelelő alkalmazásával, vagy
b) a bíróság a vádemelés előtt az ügyészség, a terhelt, továbbá ha a sértett zár alá vételt indítványozott, a sértett,
valamint a vagyoni érdekelt indítványára, a vádemelés után hivatalból
a (6) bekezdésnek megfelelően határoz a zár alá vételről rendelkező határozat kiegészítéséről.”
184. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 332. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a zár alá vett vagyon felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyona, és a zár alá vételt a csődeljárásról
és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján a felszámolási eljárásban hitelezői igénynek kell tekinteni, akkor
e hitelezői igény a felszámoló által történő nyilvántartásba vételével a zár alá vett vagyon helyébe lép, amelyre a zár
alá vétel külön határozat nélkül kiterjed, és a zár alá vétel az eredeti vagyon tekintetében megszűnik.
(4) Ha a felszámolási eljárásban az adós gazdálkodó szervezet vagyona felosztásra került, a (3) bekezdésben
meghatározott hitelezői igény helyébe az erre eső felosztott vagyon lép, amelyre a zár alá vétel külön határozat
nélkül kiterjed, és a zár alá vétel a hitelezői igény tekintetében megszűnik. Ha a vagyon felosztása során a hitelezői
igény helyébe nem léphet felosztott vagyon, a zár alá vétel megszűnik.
(5) Ha a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján az adós gazdálkodó szervezettel szemben
bejelentett hitelezői követelés zár alá vételére került sor, a vagyon felosztása során zár alá vett hitelezői követelésre
eső vagyonra a (4) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”
185. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 358. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Jogszabály elrendelheti az eljárási cselekményről – a 360/A. §-ban meghatározott kivétellel – egyidejűleg
végzett jegyzőkönyvezés mellett
a) folyamatos hangfelvétel vagy
b) kép- és hangfelvétel
készítését.
(3) Az ügyészség és a nyomozó hatóság a jogszabályban meghatározott eseteken kívül indítványra vagy
hivatalból is elrendelheti az eljárási cselekményről – a 360/A. §-ban meghatározott kivétellel – egyidejűleg végzett
jegyzőkönyvezés mellett folyamatos hangfelvétel vagy kép- és hangfelvétel készítését.
(4) Az eljárási cselekményről folyamatos hangfelvételt vagy kép- és hangfelvételt kell készíteni az adott eljárási
cselekménnyel – a 360/A. §-ban meghatározott kivétellel – egyidejűleg végzett jegyzőkönyvezés mellett, ha
a gyanúsított, a védő vagy a sértett ezt a költségek egyidejű előlegezésével indítványozza.”
186. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 360. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eljárási cselekményről a jegyzőkönyvet – a 360/A. §-ban meghatározott kivétellel – egyidejűleg kell
elkészíteni.”
187. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény „A jegyzőkönyv elkészítése, kiegészítése, kijavítása” alcíme
a következő 360/A. §-sal egészül ki:
„360/A. § (1) Ha az eljárási cselekményről folyamatos kép- és hangfelvétel készül és az eljárási cselekmény
lefolytatásának körülményei, különösen a különleges bánásmódot igénylő személy kímélete ezt szükségessé
teszi, a jegyzőkönyvet az eljárási cselekményt követően három munkanapon belül kell elkészíteni. Erről az eljárási
cselekmény kezdetekor a jelenlévőket tájékoztatni kell.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az e törvény szerinti figyelmeztetéseket a folyamatos képés hangfelvételen rögzíteni kell. Ha e törvény valamely körülmény, tény vagy cselekmény megtörténtének
a jegyzőkönyvben való rögzítését írja elő, akkor azt a folyamatos kép- és hangfelvételen rögzíteni kell.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a jegyzőkönyvre a 360. § (2)–(11) bekezdésében meghatározottakat
a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) nem kell biztosítani, hogy a jegyzőkönyvet annak hitelesítése előtt a hitelesítésben közreműködő személy
megismerhesse,
b) az észrevétlenül nem megváltoztatható módon lezárt jegyzőkönyvet kizárólag az eljárási cselekményt végző
ügyész vagy nyomozó hatóság tagja hitelesíti,
c) a hitelesített jegyzőkönyvet annak elkészültét követően – a 360. § (7) bekezdése szerinti tájékoztatással együtt –
azonnal kézbesíteni kell annak, aki az eljárási cselekményen jelen volt,
d) a jegyzőkönyv kijavítását vagy kiegészítését a jegyzőkönyv kézbesítését, illetve – ha ez később történt meg –
a folyamatos kép- és hangfelvétel megismerését követő nyolc napon belül lehet kérni,
e) ha a jegyzőkönyv kijavítását vagy kiegészítését indítványozzák és az indítványt a folyamatos kép- és hangfelvétel
alátámasztja, a jegyzőkönyvet az indítványnak megfelelően ki kell javítani vagy ki kell egészíteni,
f ) szó szerinti jegyzőkönyvezés indítványozásának kizárólag az eljárási cselekmény során van helye az e törvényben
meghatározottak szerint.
(4) Ha az eljárási cselekményről készült felvétel nem áll rendelkezésre, vagy a (2) bekezdésben meghatározottak nem
szerepelnek a felvételen, az (1) bekezdés szerint készült ügyirat jegyzőkönyvként nem vehető figyelembe.”
188. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 458. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozata az (1)–(3) bekezdésben foglaltak szerint – az elkobzást,
a vagyonelkobzást, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét elrendelő rendelkezés, valamint
a lefoglalás megszüntetéséről szóló rendelkezés, illetve a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezés
kivételével – abban az esetben is jogerőre emelkedik, ha az ügydöntő határozat ellen kizárólag a vádlott örököse,
a magánfél, vagy a vagyoni érdekelt jelentett be fellebbezést, vagy a fellebbezésre részükre nyitva álló határidő még
nem telt el.”
189. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 483. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróságnak a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes
kényszerintézkedés elrendeléséről vagy meghosszabbításáról szóló határozata ellen bejelentett fellebbezés alapján
az elsőfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezi és a bíróságot új eljárásra utasítja, a másodfokú bíróság
a kényszerintézkedést a hatályon kívül helyezett határozat meghozatalának időpontjától kezdődően elrendelheti
vagy annak határidejét meghosszabbíthatja. Az ilyen módon elrendelt vagy meghosszabbított kényszerintézkedés
határideje a másodfokú bíróság döntésétől számított 72 óráig tarthat.
(6) Ha a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróságnak a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes
kényszerintézkedés megszüntetéséről szóló határozata ellen bejelentett fellebbezés alapján az elsőfokú bíróság
határozatát hatályon kívül helyezi és a bíróságot új eljárásra utasítja, a fellebbezés (2) bekezdés a) pontja szerinti
halasztó hatálya a megismételt eljárásban hozott döntésig tart.”
190. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 494. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti ülésre a 468. §, a 470. § (1) és (2) bekezdés, valamint a 472–475. § rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ülés megtartható az ügyész és a védő távollétében, ha annak tárgya
a) a távoltartás vagy a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak ismételt vagy súlyos megszegése miatt a 293. §
(3) bekezdése szerint őrizetbe vett, vagy
b) az elfogatóparancs eredményeként a bíróság elé állított
vádlottal szembeni személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelése.”
191. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 583. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(Fellebbezésnek van helye kizárólag)
„a) az előzetes mentesítésre vonatkozó rendelkezést is ideértve a büntetés kiszabására vagy intézkedés
alkalmazására vonatkozó rendelkezés,
b) az ítéletnek az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás tárgyát képező rendelkezése, a szülői felügyeleti jog
megszüntetése iránti indítványt, illetve a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezése, vagy”
(ellen is.)
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192. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 590. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A másodfokú bíróság a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott esetben az ítélet fellebbezéssel nem érintett
része tekintetében – ideértve a 458. § (5) bekezdése alapján részlegesen jogerőre emelkedett rendelkezéseket – is
felülbírálja
a) az elsőfokú bírósági eljárást és ennek során vizsgálja azon eljárási szabályok megtartását, amelyek megsértése
esetén
aa) a 607. § (1) bekezdése, valamint a 608. § (1) bekezdése alapján az ítéletet hatályon kívül kell helyezni, vagy
ab) a 609. § (1) bekezdése alapján az ítéletet hatályon kívül kell helyezni,
b) a bűnösség megállapítására vonatkozó rendelkezést, ha a terheltet fel kell menteni, vagy vele szemben az eljárást
meg kell szüntetni,
c) a bűncselekmény minősítésére vonatkozó rendelkezést, továbbá
d) a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezést.”
(2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 590. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A másodfokú bíróság az (5) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján az elsőfokú bíróság ítéletét akkor bírálja felül,
ha az ítélet megalapozatlanságának vizsgálata nélkül megállapítható, hogy a 607. § (1) bekezdésében, valamint
a 608. § (1) bekezdésében fel nem sorolt, és a másodfokú eljárásban nem orvosolható olyan eljárási szabálysértés
történt, amely lényeges hatással volt az eljárás lefolytatására, a bűnösség megállapítására, a bűncselekmény
minősítésére, a büntetés kiszabására, illetve az intézkedés alkalmazására.”
(3) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 590. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének a fellebbezéssel nem érintett vádlottra vonatkozó
rendelkezését akkor helyezi hatályon kívül, ha a 609. § (1) bekezdése szerinti eljárási szabálysértés a fellebbezéssel
nem érintett vádlott tekintetében is lényeges hatással volt az eljárás lefolytatására, a bűnösség megállapítására,
a bűncselekmény minősítésére, a büntetés kiszabására, illetve az intézkedés alkalmazására.”
193. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 639. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A terhelt és a védő a 637. § (1) bekezdés g) pontjára alapított perújítási indítványt attól a naptól számított
egy hónapon belül terjesztheti elő, amelyen a terhelt az alapügyet befejező ügydöntő határozat jogerőre
emelkedéséről tudomást szerzett. A büntetés végrehajtása érdekében kibocsátott elfogatóparancs esetén a terhelt
tudomásszerzésének az ítéletnek a terhelt büntetés-végrehajtási intézetbe történt befogadását követő kézbesítését
kell tekinteni.”
194. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 668. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat elutasításának nincs helye, azt a Kúria tanácsa
– az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – tanácsülésen bírálja el.”
(2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 668. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kúria a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatról nyilvános ülésen határoz, ha
a) a legfőbb ügyész ezt indítványozza, vagy
b) ezt a tanács elnöke egyéb okból szükségesnek tartja.”
(3) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 668. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a Kúria tanácsa a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot tanácsülésen bírálja el, a terhelt és
a védő a tanácsülésről szóló értesítés kézbesítésétől számított nyolc napon belül észrevételt tehetnek.”
195. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 671. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának van helye, ha a bíróság az alapügyben a törvény kötelező
rendelkezése ellenére nem rendelkezett, vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett a következő kérdésekről:)
„6. az előzetes fogva tartás és a bűnügyi felügyelet beszámításáról, a szabálysértési eljárásban kiszabott és
végrehajtott elzárás, közérdekű munka és pénzbírság, illetve a már végrehajtott büntetés vagy intézkedés
beszámításáról,”
(2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 671. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának van helye, ha a bíróság az alapügyben a törvény kötelező
rendelkezése ellenére nem rendelkezett, vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett a következő kérdésekről:)
„8. a Btk. 52. § (3) bekezdésben meghatározott foglalkozástól eltiltásról, vagy arról, hogy mely foglalkozástól tiltja el
a terheltet,”
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196. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 750. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A távollevő terhelttel szemben folytatott eljárásban az 562. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezései nem
alkalmazhatók és a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet arra tekintet nélkül bírálja felül, hogy ki, milyen okból
fellebbezett.”
197. § (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 771. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(A bíróság az eljárást megszünteti, ha)
„b) a sértett mulasztását a feljelentés visszavonásának kell tekinteni,
c) a személyes meghallgatáson a sértett és a feljelentett békítése eredményes, vagy”
(2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 771. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A bíróság az eljárást megszünteti, ha)
„d) az illetéket az illetékekről szóló törvény szerinti határidőben nem fizetik meg.”
198. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 778. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a fellebbezésért az illetéket az illetékekről szóló törvény szerinti határidőben nem fizetik meg, azt
a fellebbezés visszavonásának kell tekinteni.”
199. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 783. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a perújításért az illetéket az illetékekről szóló törvény szerinti határidőben nem fizetik meg, azt az indítvány
visszavonásának kell tekinteni.”
200. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 837. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A különleges eljárások:
a) a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztása életfogytig tartó szabadságvesztés esetén,
b) az összbüntetési eljárás,
c) eljárás a kiutasítás tartamának utólagos meghatározására,
d) eljárás próbára bocsátás esetén,
e) eljárás jóvátételi munka esetén,
f ) halasztás vagy részletfizetés engedélyezése az államot illető bűnügyi költség megfizetésére.”
201. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„Eljárás a kiutasítás tartamának utólagos meghatározására
840/A. § (1) Ha az alapügyben a kiutasítás mellékbüntetés jogerős kiszabására az 1999. február 28. napjáig
hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján határozatlan tartamban került
sor, az alapügyben elsőfokon eljárt bíróság hivatalból vagy az ügyészség, az elítélt vagy a védő indítványára,
az ügyiratok alapján vagy nyilvános ülésen – a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi
CCXXIII. törvény 2/B. §-a alapján – ügydöntő végzésben határozza meg a kiutasítás tartamát. Az erre irányuló
indítvány elutasításáról a bíróság nem ügydöntő végzéssel határoz.
(2) A bíróság ítélettel hatályon kívül helyezi a határozatlan tartamú kiutasítás mellékbüntetésről szóló jogerős ítéleti
rendelkezést, ha a Btk. 59. § (2)–(4) bekezdése alapján a kiutasítás elrendelésének nem lenne helye.
(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás nem folytatható le, ha
a) a határozatlan tartamú kiutasítás végrehajtására az idegenrendészeti jogszabályokban meghatározott módon sor
került, vagy
b) a határozatlan tartamú kiutasítást kiszabó ítélet jogerőre emelkedésétől számítva tíz év eltelt azzal, hogy
e tartamba nem számít bele az az idő, amíg a terhelt szabadságvesztést töltött.
(4) A bűnügyi költséget az állam viseli.”
202. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 876/B. §-sal egészül ki:
„876/B. § Az elkövetőre illetékes bíróság illetékessége a Btk. 2020. december 31-ig hatályban volt orgazdaság
(Btk. 379. §) elkövetőjére is kiterjed.”
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203. §		
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
a)
10. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában a „Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
(a továbbiakban: Btk.)” szövegrész helyébe a „Btk.” szöveg,
b)
39. § (4) bekezdésében az „a költségkedvezmény indítványozásához való jogra és” szövegrész helyébe
az „arra, hogy költségkedvezmény iránti kérelmet nyújthat be,” szöveg,
c)
101. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Védelmi Szolgálat, a” szövegrész helyébe a „rendőrség belső
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve, a rendőrség terrorizmust elhárító szerve, a” szöveg,
d)
131. § (2) bekezdésében a „bekezdésében” szövegrész helyébe a „bekezdés a) és b) pontjában” szöveg,
e)
132. § (1) bekezdésében a „kézbesítendő” szövegrész helyébe a „postai úton kézbesítendő” szöveg,
f)
132. § (1a) bekezdés nyitó szövegrészében a „kézbesítendő” szövegrész helyébe a „postai úton kézbesítendő”
szöveg,
g)
132. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „kézbesítendő” szövegrész helyébe a „postai úton kézbesítendő”
szöveg,
h)
132. § (5) bekezdésében a „kézbesítési fikció” szövegrész helyébe a „postai úton történő kézbesítés alapján
beállt kézbesítési fikció” szöveg,
i)
180. § (3) bekezdésében a „kérelmére” szövegrész helyébe az „indítványára” szöveg,
j)
283. § (2) bekezdésében a „bűnügyi felügyeletet a letartóztatás” szövegrész helyébe a „bűnügyi felügyeletet
kizárólag a letartóztatás” szöveg,
k)
515. § (4) bekezdésében a „kéri” szövegrész helyébe az „indítványozza” szöveg,
l)
556. § (2c) bekezdésében a „kérte” szövegrész helyébe az „indítványozta” szöveg,
m)
560. § (3c) bekezdésében a „kérte” szövegrész helyébe az „indítványozta” szöveg,
n)
746. § (5) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe az „indítvány” szöveg,
o)
803. § (5) bekezdésében a „nem gondoskodik, az eljárást meg kell szüntetni” szövegrész helyébe a „nem
gondoskodik, ezt úgy kell tekinteni, hogy a pótmagánvádló a vádat ejtette, egyúttal az eljárást meg kell
szüntetni” szöveg,
p)
817. § (3) bekezdés a) pontjában a „kérheti” szövegrész helyébe az „indítványozhatja” szöveg,
q)
817. § (3) bekezdés b) pontjában a „kérelme” szövegrész helyébe az „indítványa” szöveg,
r)
824. § (3) bekezdésében a „kérhetik” szövegrész helyébe az „indítványozhatják” szöveg
lép.
204. §		
Hatályát veszti a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
a)
578. § (1) bekezdésében az „Az ötvenezer forintot meg nem haladó bűnügyi költség esetén a rendelkezésre
álló adatok alapján legfeljebb két hónapi halasztás, illetve három hónapi részletfizetés engedélyezhető.”
szövegrész,
b)
616. § d) pontjában az „a vádlott hozzájárulása nélkül is” szövegrész,
c)
694. § (1) bekezdésében az „a fiatalkorú hozzájárulása nélkül” szövegrész,
d)
756. § (2) bekezdésében a „vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy”
szövegrész,
e)
756. § (3) bekezdésében a „vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy”
szövegrészek és a „vagy bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személlyel” szövegrész.

33. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
205. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„68. § [Közreműködési kötelezettség az elkülönített számlára történő befizetéssel összefüggésben]
(1) Ha a 67. § alapján az állami adó- és vámhatóság által kezelt elkülönített számlára az elkövető befizetést
teljesített, az elkövető a befizetést követő 30 napon belül, külön felhívás nélkül írásban nyilatkozik arról, hogy mely
büntetőeljárásra tekintettel teljesítette a befizetést, továbbá arról, hogy
a) az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adóval, költségvetési támogatással kapcsolatos befizetés
esetén mely adózó, adónem, időszak és – ha az állami adó- és vámhatóság az adókötelezettség tekintetében
határozatot hozott – az állami adó- és vámhatóság mely határozatában megállapított fizetési kötelezettségére,
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b) nem az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adóval, költségvetési támogatással vagy költségvetésből
származó pénzeszközzel kapcsolatos befizetés esetén mely személynek, mely szerv felé, milyen jogcímen fennálló
tartozásra
tekintettel került sor a befizetésre.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozathoz az elkövető csatolja a tartozás alapjául szolgáló jogviszonyt
keletkeztető okiratot, valamint – ha az rendelkezésre áll – az érintett szervnek a tartozás teljesítésére vonatkozó
felhívását.
(3) Ha az elkövető az (1)–(2) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen
tesz eleget, és a befizetést követő hat hónapon belül az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok
alapján nem állapítható meg, hogy a befizetett összeget mely adózó, mely adószámlájára kell átvezetni, vagy
az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a befizetésről mely szervet kell tájékoztatni, az állami adó- és vámhatóság
a 68/A. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. Ha a nyilatkozatban megjelölt adózóval szemben
az ott megjelölt adónem és időszak tekintetében adóellenőrzés van folyamatban, a 68/A. § (1) bekezdése szerinti
átvezetésre, vagy a kincstár által vezetett külön költségvetési számlára történő átutalásra csak az eljárás befejezését
követően kerülhet sor.”
206. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény a következő 68/A. §-sal egészül ki:
„68/A. § [Elszámolás bűncselekmény esetén]
(1) Az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adóval, költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett
bűncselekményre tekintettel az elkövető által befizetett összeget az adóhatóság átvezeti azon adózó adószámlájára,
amelynek a bűncselekmény következtében fizetési kötelezettsége keletkezett.
(2) Ha az elkülönített számlára teljesített befizetés nem az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó
adóval, költségvetési támogatással vagy költségvetésből származó pénzeszközzel kapcsolatos, az állami adó- és
vámhatóság tájékoztatja a 68. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatban megjelölt szervet a befizetésről.
Az érintett szerv kérelmére az állami adó- és vámhatóság gondoskodik a befizetett összeg átutalásáról.
Ezt követően az elkövető az érintett szerv által folytatott eljárásban köteles közreműködni a megfizetett összegnek
a bűncselekmény következtében keletkezett fizetési kötelezettséghez való viszonyának tisztázása érdekében.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti átvezetésnek lenne helye, de az bármely okból nem lehetséges – különösen,
ha az adózó megszűnt, vagy ha az adózóval szemben nem folytatott az állami adó- és vámhatóság
a büntetőeljárással érintett adónemmel és időszakkal összefüggésben ellenőrzést, vagy ha nem tett terhére
megállapítást, vagy az (1) bekezdés szerinti adózónak önkéntes teljesítés vagy eredményes végrehajtás
következtében már nem vagy alacsonyabb összegben áll fenn fizetési kötelezettsége –, az elkülönített számlára
befizetett összeget, vagy annak fennmaradó részét, át kell utalni a kincstár által vezetett külön költségvetési
számlára. A kincstár számlájára átutalt összeg a központi költségvetés bevételét képezi. Ezt a rendelkezést kell
alkalmazni akkor is, ha több elkövető tesz nyilatkozatot ugyanazon adózó ugyanazon adókötelezettségére, és
a fizetési kötelezettség az adózó esetében a korábban teljesített és átvezetett megfizetésre tekintettel már nem áll
fenn.
(4) Az (1) bekezdés szerinti átvezetésnek, valamint a befizetésnek a 68. § (3) bekezdése, valamint a (2) és
(3) bekezdés szerinti átutalásának nem képezi akadályát, hogy a bíróság büntetőeljárást befejező jogerős vagy
véglegessé vált határozatot, vagy az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható
eljárást megszüntető határozatot még nem hozott.
(5) Ha az állami adó- és vámhatóság a befizetett összeget a (3) bekezdés alapján a kincstár által vezetett külön
költségvetési számlára utalja át, és a büntetőeljárás eredményeként nem állapítják meg az elkülönített számlára
megfizetést teljesítő természetes személy büntetőjogi felelősségét, vagy alacsonyabb elkövetési értéket
állapítanak meg, mint amennyit a bűnügyi számlára korábban befizetett, a befizetett összeget vagy a többletként
jelentkező különbözetet a befizetést teljesítő személy kérelmére vissza kell téríteni. Az állami adó- és vámhatóság
az e bekezdés szerinti kérelem alapján a befizetett összeget abban az esetben téríti vissza, ha a befizetést teljesítő
személy a bíróság büntetőeljárást befejező jogerős vagy véglegessé vált határozatának, vagy az ügyészség, illetve
a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatának bemutatásával
a visszatérítést megalapozó körülményt az állami adó- és vámhatóság számára igazolja.
(6) Nincs helye az (5) bekezdés szerinti visszatérítésnek, ha a befizetést teljesítő személynek, vagy a nyilatkozatában
megjelölt adózónak köztartozása van, a köztartozás erejéig. A köztartozás esetén a 76. §-a szerinti visszatartási jog
gyakorlásának van helye.”
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207. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 146. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az adózónak az utólagos adómegállapítási eljárás során benyújtott kérelmére, az adóhatóság mellőzi
az adózó feltárt adókülönbözet azon összegének megfizetésére kötelezését, amelyre vonatkozóan a bíróság
ügydöntő határozatban (a továbbiakban: ügydöntő határozat) vagyonelkobzást rendelt el, ha az adókülönbözet,
valamint az ügydöntő határozatban megállapított vagyoni hátrány alapjául szolgáló tényállás megegyezik, és
a vagyonelkobzást az adózóval vagy azzal szemben rendelték el, aki az adózónál feltárt adókülönbözetből eredő
vagyonnal gazdagodott. Az adózó a kérelméhez csatolja az ügydöntő határozatot. Az adóhatóság a kérelemről
az utólagos adómegállapítás során hozott határozatban dönt. Ha az adózó a kérelmét az utólagos adómegállapítás
során hozott határozat közlését követően nyújtja be, az adóhatóság az utólagos adómegállapítás során hozott
határozatot kiegészíti, annak véglegessé válását követően módosítja.
(1b) Ha az adóhatóság az (1a) bekezdés szerinti kérelemnek helyt ad, a vagyonelkobzás összegéig az adókülönbözet
az ügydöntő határozat jogerőssé válásával megfizetettnek minősül, és az (1) bekezdés a) pontja szerint
megállapított adókülönbözetből a határozat rendelkező részében a vagyonelkobzással érintett adókülönbözet
összegét elkülönítetten – feltüntetve az adónemet, a költségvetési támogatást és az időszakot – az ügydöntő
határozatban megállapított vagyonelkobzásra utalással kell megállapítani. A vagyonelkobzással érintett
adókülönbözet összegére a jogkövetkezményeket e törvény szerint kell megállapítani.
(1c) Az adózónak az utólagos adómegállapítási eljárás során hozott határozat véglegessé válását követően
benyújtott kérelmére, az adóhatóság az adómegállapításhoz való jog elévüléséig a határozatot az (1b) bekezdésben
meghatározottaknak megfelelően módosítja, illetve az adómegállapításhoz való jog elévülését követően,
de az adótartozás végrehajtásához való jog elévülési idején belül a 204. § (2) bekezdését alkalmazza,
ha az (1a) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek, és a vagyonelkobzást elrendelő ügydöntő határozat
az utólagos adómegállapítás során hozott határozat véglegessé válását megelőzőn jogerőre emelkedett.
(1d) Az adóhatóság az (1c) bekezdés szerinti kérelem elutasításáról határozatban dönt.”
208. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 204. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„204. § [Végrehajtáshoz való jog korlátozása vagy megszüntetése]
(1) Ha az adómegállapításhoz való jog elévülését követően az adóhatóság vagy a felettes szerv megállapítja, hogy
az adómegállapítás részben vagy egészben jogszabálysértő, az adótartozás végrehajtásához való jog elévülési
idején belül a jogszabálysértő adómegállapítás tekintetében az adóvégrehajtáshoz való jogot korlátozza vagy
megszünteti.
(2) Az adóhatóság az adózó kérelmére az adómegállapításhoz való jog elévülését követően, az adótartozás
végrehajtásához való jog elévülési idején belül korlátozza vagy megszünteti az adóvégrehajtáshoz való jogot
a megállapított adókülönbözet azon összege tekintetében, amelyre vonatkozóan a bíróság ügydöntő határozatban
vagyonelkobzást rendelt el, ha az adókülönbözet, valamint az ügydöntő határozatban megállapított vagyoni
hátrány alapjául szolgáló tényállás megegyezik és a vagyonelkobzást az adózóval vagy azzal szemben rendelték
el, aki az adózónál feltárt adókülönbözetből eredő vagyonnal gazdagodott. Az adózó a kérelméhez csatolja
az ügydöntő határozatot. Az adóhatóság a kérelemről határozatban dönt.”
209. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény a következő 274/M. §-sal egészül ki:
„274/M. § [Átmeneti rendelkezés az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról
szóló 2021. évi CXXXIV. törvényhez]
(1) E törvénynek az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv8.) által megállapított rendelkezéseit a 67. § alapján az elkülönített számlára
már teljesített befizetések esetében is alkalmazni kell, ha a Módtv8. hatálybalépésekor a befizetett összegnek
az adózó adószámlájára történő átvezetése, a kincstár által vezetett külön költségvetési számlára történő átutalása,
elkövető részére történő visszatérítése vagy az érintett szerv számára történő átutalása még nem történt meg.
Ebben az esetben az állami adó- és vámhatóság a Módtv8. hatálybalépését követő hat hónapon belül felhívja
a befizetést teljesítő személyt, e törvénynek a Módtv8. által megállapított 68. §-a alapján fennálló közreműködési
kötelezettségének teljesítésére.
(2) Ha a Módtv8. hatálybalépését követő hat hónapon belül az (1) bekezdés szerinti felhívás eredménytelen vagy
a felhívás kiküldése nem lehetséges, vagy a befizetést teljesítő személy nem teljesíti a Módtv8. által megállapított
68. §-a alapján fennálló nyilatkozattételi kötelezettségét, és az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló
adatok alapján nem állapítható meg, hogy a befizetett összeget mely adózó, mely adószámlájára kell átvezetni,
vagy a befizetésről mely szervet kell tájékoztatni, az állami adó- és vámhatóság az elkülönített számlára
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befizetett összeget átutalja a kincstár által vezetett külön költségvetési számlára. A kincstár számlájára átutalt
összeg a központi költségvetés bevételét képezi. Az a befizetést teljesítő személy, valamint az az adózó, akinek
a bűncselekmény következtében fizetési kötelezettsége keletkezett, az átutalást követően is kérheti a befizetés
figyelembevételét az adott kötelezettség tekintetében vagy a 68/A. § (5) és (6) bekezdése alapján a befizetés
visszatérítését.
(3) A (2) bekezdés szerinti átutalásnak nem képezi akadályát, hogy a bíróság büntetőeljárást befejező jogerős vagy
véglegessé vált határozatot, vagy az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható
eljárást megszüntető határozatot még nem hozott.
(4) A Módtv8. hatálybalépéséig a 67. § alapján az elkülönített számlára már teljesített befizetések tekintetében
a Módtv8. hatálybalépésekor hatályos 68. § (3) bekezdését a Módtv8. hatálybalépését követően is alkalmazni kell.
(5) E törvénynek a Módtv8. által megállapított 146. § (1a)–(1b) bekezdését a Módtv8. hatálybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban, a Módtv8. által megállapított 146. § (1c) és (1d) bekezdését, valamint a 204. §
(2) bekezdését a Módtv8. hatálybalépése előtt véglegesen lezárt eljárásokban az adómegállapításhoz való jog
elévüléséig, illetve az adóvégrehajtáshoz való jog elévüléséig is alkalmazni kell.”

34. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása
210. § (1) Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 120. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[Az (1)–(2) bekezdésben foglalt, az adózó terhére történő módosítás korlátozása nem érvényesül, ha]
„c) az adózó rosszhiszemű volt,”
(2) Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 120. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1)–(2) bekezdésben foglalt, az adózó terhére történő módosítás korlátozása nem érvényesül, ha]
„d) az adóhatóság az adózót a büntetőeljárásban hozott ügydöntő határozatban megállapított vagyonelkobzásra
tekintettel nem vagy alacsonyabb összegben kötelezte a megállapított adókülönbözet megfizetésére, de
a határozat véglegessé válását követően a büntetőeljárásban a vagyonelkobzást mellőzték vagy alacsonyabb
összegre rendelték el.”

35. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló
2017. évi CLIII. törvény módosítása
211. § (1) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 125/A. § (9) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a jogi személlyel szemben a büntetőeljárásban kiszabott pénzbírság vagy a megállapított bűnügyi költség
ideiglenesen eredménytelen végrehajtása állapítható meg, az állami adó- és vámhatóság az állam nevében
felszámolási eljárást kezdeményez. Az eljárást kezdeményező kérelemben, illetve a hitelezői igény bejelentésekor
köteles nyilatkozni arról, hogy a jogi személlyel szemben pénzbírságot szabtak ki, vagy a bűnügyi költség
viselésére kötelezték, és ezen követelésekre vonatkozóan a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 79/D. §-a alapján hitelezői joggyakorlásra jogosult.”
(2) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 125/A. §-a a következő
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a jogi személlyel szemben a büntetőeljárásban kiszabott pénzbírság vagy a megállapított bűnügyi költség
végrehajtása során az adós gazdálkodó szervezettel szemben felszámolási, csőd-, végelszámolási, kényszertörlési
eljárás indul, az állami adó- és vámhatóság a Cstv. 79/A. § (2) bekezdésében meghatározott bűnügyi hitelezői
igénybejelentés érvényesítése érdekében, a határozat megküldésével írásban értesíti a felszámolót, végelszámolót
és a felszámolást, csődeljárást, végelszámolást, kényszertörlést elrendelő bíróságot. Az adóhatóság a hitelezői igény
bejelentésekor köteles nyilatkozni arról, hogy a jogi személlyel szemben pénzbírságot szabtak ki, pénzösszegben
kifejezett vagyonelkobzást alkalmaztak vagy a bűnügyi költség viselésére kötelezték, és ezen követelésekre
vonatkozóan a Cstv. 79/D. §-a alapján hitelezői joggyakorlásra jogosult.”
212. §		
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 125/B. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állami adó- és vámhatóság a 125/A. § (10) bekezdése szerint jár el, ha a gazdálkodó szervezettel szemben
elrendelt, a jogi személlyel szemben büntetőeljárásban kiszabott pénzbírság vagy a pénzösszegben kifejezett
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vagyonelkobzás érdekében történő zár alá vétel végrehajtása során az adós gazdálkodó szervezet felszámolás alá
kerül.”
213. § (1) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 125/C. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás végrehajtása során az állami adó- és vámhatóság az adós
vagyontárgyait a pénzkövetelés végrehajtásának szabályai szerint, a jelen §-ban foglalt eltérésekkel vonja
végrehajtás alá, alkalmazza továbbá a 125/A. § (9)–(10) bekezdését.”
(2) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 125/C. §-a a következő
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha felszámolási eljárásban bejelentett hitelezői követelés zár alá vételére került sor, majd ezt követően
a hitelezői igényre nem pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzást rendelnek el, és a felszámolási eljárás alatt,
vagy annak befejezésekor a vagyonfelosztás során a zár alá vétel tárgya helyébe meghatározott vagyontárgy
vagy annak egy része lépett, az állami adó- és vámhatóság a vagyonelemet annak az adósnak adja vissza, akivel
szemben a hitelezői követelés érvényesítésre került. Amennyiben az adós jogutód nélkül megszűnt, az állami adóés vámhatóság vagyonrendezési eljárást kezdeményez.”
(3) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 125/C. §-a a következő
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás, vagy a jogi személlyel szemben kiszabott pénzbírság
alacsonyabb összegre vonatkozik, mint az ezek biztosítása érdekében elrendelt zár alá vétel, az állami adóés vámhatóság a különbözetként fennmaradó vagyonra a felszámolás befejezése és az adós jogutód nélküli
megszüntetése tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedése után a cégbíróságnál vagyonrendezési eljárást
kezdeményez.”
214. § (1) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 131/A. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) 2019. december 31-ét követően az állami adó- és vámhatóság az e törvényben foglaltak alapján végzi
a végrehajtást a 29. § (1) bekezdés 6. és 9–21. pontja szerinti, 2019. január 1-jét megelőzően kiállított
azon végrehajtható okiratok tekintetében, amelyek esetében a végrehajtási eljárás érdemi befejezésére
2019. december 31-ig nem került sor. E § alkalmazásában érdemi befejezéssel érintett eljárásnak
a 2018. december 31-én a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet szerint
érdemben befejezett végrehajtási eljárások minősülnek.”
(2) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 131/A. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az állami adó- és vámhatóság a 29. § (1) bekezdés 6. és 9–21. pontja szerinti, 2019. január 1-jét megelőzően
kiállított végrehajtható okiratok alapján indított olyan végrehajtási eljárások esetén, amelyeket a törvényszéktől
vett át, a 18. § (1) bekezdés d) pontja alapján megszünteti a végrehajtási eljárást, ha a törvényszéktől átvett iratok
alapján megállapítható, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján az átadást megelőzően
a végrehajtáshoz való jog elévült. A jelen rendelkezés hatálybalépése nem érinti a korábban foganatosított
végrehajtási cselekmények jogszerűségét. A végrehajtási eljárás során korábban jogszerűen beszedett, valamint
megfizetett pénzösszegek az általános szabályok szerint elszámolhatók.”
215. §		
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 125/C. §
(6) bekezdésében a „vagyontárgy vagy” szövegrész helyébe a „vagyontárgy hiánya vagy” szöveg lép.
216. §		
Hatályát veszti az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 125/C. §
(4) bekezdésében a „ , továbbá ha a pénzösszegben elrendelt vagyonelkobzás végrehajtása során megállapították,
hogy a vagyonhoz ingatlan is tartozik” szövegrész.
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36. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény módosítása
217. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
a következő 49/A. §-sal egészül ki:
„49/A. § (1) A csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra, örökbefogadói díjra jogosultsághoz szükséges,
az Ebtv. által meghatározott előzetes 365 napi biztosítási idő szerzése céljából az Európai Közösségek tisztviselőinek
személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK,
Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (a továbbiakban: SR.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban állt személy
megállapodást (a továbbiakban: anyasági pénzbeli ellátás biztosítására irányuló megállapodás) köthet.
(2) Az anyasági pénzbeli ellátás biztosítására irányuló megállapodás alapján fizetendő járulék összege
a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, illetve az örökbefogadói díj számításának alapjául szolgáló
naptári napi alap, illetve naptári napi jövedelem 5 százalékának és az Ebtv. által meghatározott előzetes 365 napi
biztosítási időhöz hiányzó napok számának szorzata ezer forintra kerekítve. Az anyasági pénzbeli ellátás
biztosítására irányuló megállapodás legfeljebb annyi napra köthető meg, ahány napig a biztosított az előzetes
365 napi biztosítási idő megszerzésére előírt két éves időtartamon belül az SR. szerinti közös betegségbiztosítási
rendszer tagja volt.”
218. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
52. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az anyasági pénzbeli ellátás biztosítására irányuló megállapodás a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási
díj, illetve az örökbefogadói díj elbírálása tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő
lejártáig kezdeményezhető, és a járulékot a megállapodás megkötését követő öt napon belül egy összegben kell
megfizetni.”
219. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. § (1) A 48. § szerinti megállapodást a megállapodást kötő személy lakóhelye szerint illetékes, nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, magyarországi lakóhely hiányában
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi kormányhivatallal kell megkötni.
(2) Az anyasági pénzbeli ellátás biztosítására irányuló megállapodást a megállapodást kötő személy lakóhelye
szerint illetékes egészségbiztosítási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, magyarországi lakóhely
hiányában az egészségbiztosítási szervként eljáró fővárosi kormányhivatallal kell megkötni.”
220. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
54. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az anyasági pénzbeli ellátás biztosítására irányuló megállapodás megkötéséhez bemutatandó a szerződő
természetes személy személyazonosságát igazoló okmány, a lakó-, tartózkodási helyet igazoló dokumentum és
a 49/A. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyt és a 49/A. § (2) bekezdése szerinti betegbiztosításban töltött időt igazoló
dokumentum.”
221. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
33. alcíme a következő 105/C. §-sal egészül ki:
„105/C. § (1) Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi
CXXXIV. törvénnyel megállapított anyasági pénzbeli ellátás biztosítására irányuló megállapodás a 2022. január 1-jét
megelőző időszakra is megköthető.
(2) Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi
CXXXIV. törvénnyel megállapított 49/A. §-t a 2022. január 1-jén véglegessé vált határozattal le nem zárt ügyekben
is alkalmazni kell azzal, hogy ha a kérelmező az anyasági pénzbeli ellátás biztosítására irányuló megállapodás
megkötésének igényét a határozat véglegessé válását megelőzően bejelenti, az eljárást az anyasági pénzbeli ellátás
biztosítására irányuló megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2022. március 31-éig fel kell függeszteni.
(3) Ha a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj vagy az örökbefogadói díj iránt 2021. évben benyújtott
kérelmet jogosultság hiányára tekintettel utasították el, az igénylő 2022. március 31-éig kezdeményezheti az egyes
büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIV. törvénnyel
megállapított anyasági pénzbeli ellátás biztosítására irányuló megállapodás megkötését a 2022. január 1-jét
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megelőző időszakra. A csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, illetve az örökbefogadói díj igénylése
iránt az anyasági pénzbeli ellátás biztosítására irányuló megállapodás megkötését követően ismételten benyújtott
kérelmet úgy kell tekinteni, mintha az eredeti igénybejelentés időpontjában nyújtották volna be.”
222. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
a)
50. §-ában a „48. § és a 49. §” szövegrész helyébe a „48. §, a 49. § és a 49/A. §” szöveg,
b)
51. §-ában a „48. § és 49. §” szövegrész helyébe a „48. §, a 49. § és a 49/A. §” szöveg,
c)
52. § (1) bekezdésében a „48. § és 49. §” szövegrész helyébe a „48. §, a 49. § és a 49/A. §” szöveg
lép.

37. Záró rendelkezések
223. § (1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
A 10. § és a 81. § 2022. január 2-án lép hatályba.
A 62. § és a 67. § e) és f ) pontja 2022. február 2-án lép hatályba.
Az 1–3. alcím, az 5–6. alcím, a 8–10. alcím, a 13. alcím, a 14. alcím, a 16. alcím, az 57. §, a 67. § a)–d) és g) pontja,
a 20. alcím, a 22. alcím, a 90–99. §, a 101. §, a 103. § a)–b) pontja, a 104. §, a 24–28. alcím, a 30. alcím, a 167–182. §,
a 185–204. §, a 33. alcím és a 34. alcím 2022. március 1-jén lép hatályba.
(5) Az 50. §, az 51. § és a 68. § 2022. április 2-án lép hatályba.
(6) A 48. §, a 49. §, az 52–56. §, az 58–61. §, a 63–66. § és a 67. § h)–k) pontja 2022. június 28-án lép hatályba.
(7) A 11. alcím, a 100. §, a 102. § és a 103. § c)–g) pontja az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos
bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről szóló 2021. évi
CXXV. törvény 2. §-ának hatálybalépése napján lép hatályba.

224. § (1) A 69–75. § és a 78. § az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 79. § és a 80. § az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül.
(3) A 82–84. §, a 86. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
225. § (1) Ez a törvény
a)
az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i
2002/584/IB tanácsi kerethatározatnak,
b)
a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről,
valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c)
a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere
és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról,
valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/884 európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény
a)
az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli
állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval
rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint
az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2019/816 európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
b)
az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi
és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726,
az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai
parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CXXXIV. törvényhez
1. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„
A

B

1.

A főtitkár
A főosztályvezető ügyész
A fővárosi főügyész
Országos illetékességű főügyészség főügyésze

200

2.

A főtitkár-helyettes
A főosztályvezető-helyettes ügyész

150

3.

A legfőbb ügyészségi főosztályi szervezetbe nem tartozó osztályvezető ügyész
A fellebbviteli főügyész
A főügyész

120

4.

A legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész
A fellebbviteli főügyészhelyettes
A fővárosi főügyészhelyettes
Országos illetékességű főügyészség főügyészhelyettese

100

5.

A fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyész

80

6.

A főügyészhelyettes

70

7.

A legfőbb ügyészségi főosztályi szervezetbe nem tartozó osztályvezető helyettes ügyész
A Fővárosi Főügyészség osztályvezető ügyésze
Országos illetékességű főügyészség osztályvezető ügyésze
A kiemelt és nagyobb járási ügyészségi vezető ügyész

60

8.

A legfőbb ügyészségi csoportvezető ügyész

50

9.

A főügyészségi osztályvezető ügyész

45

10.

A főügyészségi csoportvezető ügyész
A kiemelt és nagyobb járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyész
A kisebb járási ügyészségi vezető ügyész

40

11.

A kiemelt és a nagyobb járási ügyészségi csoportvezető ügyész

30

12.

A kisebb járási ügyészségi vezetőhelyettes ügyész

25
”

2. melléklet a 2021. évi CXXXIV. törvényhez
1. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 6/B. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„
1.

A

B

C

Fizetési fokozat

Alsó határ szorzószáma

Felső határ szorzószáma

2.

Főtitkár

1.91

2.61

3.

Főtitkár-helyettes

1,51

2.15

4.

Gazdasági főigazgató, Főosztályvezető, az OKRI igazgatója

1,23

1,85

5.

Főosztályvezető-helyettes, az OKRI igazgatóhelyettese

1,09

1,74

6.

Osztályvezető

0,97

1,62

7.

Osztályvezető-helyettes

0,68

1,51

8.

Csoportvezető

0,64

1,45

9.

Irodavezető

0,53

1,39
”
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2021. évi CXXXV. törvény
egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról*
1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása
1. §		
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
1.
12. § (7) bekezdésében az „a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel
összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: NBSZ. Kr.)” szövegrész
helyébe az „a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági
tevékenységről szóló, az elnök által kiadott rendelet (a továbbiakban: NBSZ. R.)” szöveg,
2.
12. § (7) bekezdésében a „végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és
az ezzel összefüggő hatósági tevékenységéről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: TBSZ. Kr.)” szövegrész
helyébe a „végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel
összefüggő hatósági tevékenységéről szóló, az elnök által kiadott rendelet (a továbbiakban: TBSZ. R.)” szöveg,
3.
12. § (7) bekezdésében az „Az NBSZ. Kr.” szövegrész helyébe az „Az NBSZ. R.” szöveg, az „az NBSZ. Kr.”
szövegrész helyébe az „az NBSZ. R.” szöveg,
4.
16/A. § (4) bekezdés c) pontjában, (8) bekezdésében, 16/B. § (1) bekezdésében és 17. § (8) bekezdésében
a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe az „elnöki rendeletben” szöveg,
5.
17. § (2a) bekezdésében a „kormányrendeletet” szövegrész helyébe az „elnöki rendeletet” szöveg,
6.
17. § (8a) bekezdésében az „NBSZ. Kr.” szövegrész helyébe az „NBSZ. R.” szöveg, az „a radioaktív hulladékok
átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és
az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „TBSZ. R.-ben”
szöveg, és
7.
17/A. § (1) bekezdés 17. pontjában az „NBSZ. Kr.” szövegrész helyébe az „NBSZ. R.” szöveg
lép.
2. §		
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása
3. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 2. §-a a következő 34. és 35. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„34. belföldi magánszemély:
a) az a magyar állampolgár, aki rendelkezik Magyarország területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel és életvitelszerűen Magyarország területén lakik;
b) az az EGT-állampolgár, illetve családtagja, aki rendelkezik Magyarország területén a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel és életvitelszerűen Magyarország
területén lakik;
c) az a harmadik országbeli állampolgár, aki EK vagy nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkezik és
életvitelszerűen Magyarország területén lakik.
35. életvitelszerűség: életvitelszerűen Magyarország területén lakik az a magyar, EGT-állampolgár, vagy harmadik
országbeli állampolgár, aki a 31/B. § (2a) bekezdése szerinti gyártási időszak (előkészítés) kezdetének napját
megelőző hároméves időszakban Magyarország területén megszakítás nélkül bejelentett lakóhellyel rendelkezik.”
4. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/F. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti, nem belföldi magánszemély javára teljesített olyan
javadalmazások esetén, amelyek az Szja tv., vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerinti adó- vagy közteher-kötelezettség alá eső filmgyártási és filmgyártás-előkészítési költség vagy ráfordítás
formájában merülnek fel, magánszemélyenként hárommillió forintig a javadalmazás 100%-a számolható el
közvetlen magyar filmgyártási költségként. Ennél nagyobb összegű javadalmazás esetén közvetlen magyar
filmgyártási költségként a javadalmazás hárommillió forint feletti részének 50%-a számolható el.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/F. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A költségellenőrzési eljárás során a 2. § 35. pontja szerinti magyarországi életvitelszerű tartózkodást
a filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás magyar állampolgár esetében a magánszemély erre vonatkozó
nyilatkozatával vagy a legalább hároméves belföldi tartózkodást alátámasztó lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolatával, EGT-állampolgár (kivéve a magyar állampolgár), illetve családtagja esetében a regisztrációs igazolás
vagy az állandó tartózkodási kártya másolatával, harmadik országbeli állampolgár esetében az EK vagy nemzeti
letelepedési engedély másolatával igazolja.”
5. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény V. fejezet 1. címe a következő 36/Q. §-sal egészül ki:
„36/Q. § E törvénynek az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi
CXXXV. törvénnyel módosított 31/F. § (1a) bekezdését a 2022. január 1-jén folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.”

3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
6. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv részére a kincstár havonta
a) a működési kiadási előirányzatokra jutó központi támogatást időarányosan, és
b) a felhalmozási kiadási előirányzatokra eső központi támogatást teljesítésarányosan
előirányzat-felhasználási keretként nyitja meg.”
7. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzatainak év végéig fel nem használt összege a költségvetési év
utolsó napján törlésre kerül, ezen előirányzatok így költségvetési maradvánnyal nem rendelkeznek.”
8. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 103. §-a a következő (5)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer (a továbbiakban: KKVTR rendszer) a kincstár által
fejlesztett és működtetett, az államháztartás információs rendszere részeként működő, integrált informatikai
rendszer, amely a központi költségvetés végrehajtásához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat tartalmazó nem
közhiteles nyilvántartás. A KKVTR rendszer személyes adatokat nem tartalmaz.
(6) A KKVTR rendszer nyilvántartja a központi költségvetés végrehajtása szempontjából az előirányzat-módosítást,
az előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatokhoz kapcsolódó keretnövelés, a 36. §
(2) bekezdése szerinti kormányhatározatokban meghatározott kötelezettségvállalások, valamint a kiadások és
bevételek teljesítésének adatait.
(7) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv – a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokra és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra vonatkozó adatok kivételével – a Kormány rendeletében
meghatározottak szerint a KKVTR rendszerbe adatot szolgáltat a követelések, kötelezettségvállalások és más fizetési
kötelezettségek adatairól.
(8) A KKVTR rendszer – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra
vonatkozó adatok kivételével – a követelések, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek tekintetében
legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összege,
b) a követelések összege,
c) a pénzügyi teljesítés várható határideje,
d) az a)–c) pontban foglaltakhoz kapcsolódó egységes rovatazonosító kód, és
e) az érintett költségvetési szerv államháztartási azonosítója.
(9) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok az (5)–(8) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségüket a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak alapján eltérő adattartalommal és módon teljesítik.
(10) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat az (5)–(8) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét
a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló
kormányrendeletben meghatározottak alapján eltérő adattartalommal és módon teljesíti.”
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9. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 67. alcíme a következő 103/A. és 103/B. §-sal egészül ki:
„103/A. § (1) A kincstár a KKVTR rendszerben szereplő adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűsége, az adatok
kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelés ellenőrzése és biztosítása, valamint ezen megfelelés igazolása
érdekében egységes azonosítási, jogosultságkezelési és adatszolgáltatási nyilvántartást vezet.
(2) A kincstár a KKVTR rendszerben tárolt követelések, kötelezettségvállalások, illetve fizetési kötelezettségek
beazonosításához, nyomon követéséhez, elszámolásához, valamint végrehajtásához kapcsolódóan személyes
adatokat nem kezel.
(3) A KKVTR rendszer működtetése során a kincstár által vezetett nyilvántartások összekapcsolhatóak, amelynek
során biztosítani kell, hogy az adatok összekapcsolása kizárólag emberi beavatkozás nélkül, gépi úton valósuljon
meg, és sem üzemszerű működés, sem rendkívüli esemény során ne jöhessen létre olyan összekapcsolt, ember
számára értelmezhető adatokat tartalmazó nyilvántartás, amely a kincstár egyes feladatainak ellátásához
meghatározott célokon túlmenően többlet-hozzáférést biztosítana bárkinek, aki arra nem jogosult.
(4) A KKVTR rendszerben szereplő adathoz való hozzáférés kizárólag azon szerv vagy személy részére biztosítható,
amely az érintett adat megismerésére, kezelésére jogszabály alapján jogosult.
(5) A kincstár a minősített adatokat tartalmazó dokumentumok KKVTR rendszerben való kezelésére vonatkozóan
külön eljárásrendet határoz meg.
(6) A kincstár a KKVTR rendszerben kezelt adatokra vonatkozóan a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
tekintetében egyedi, speciális eljárásrendet határoz meg a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének
és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott rendelkezések
figyelembevételével.
(7) A kincstár a KKVTR rendszerben kezelt adatokra vonatkozóan a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tekintetében
egyedi, speciális eljárásrendet határoz meg a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési
rendjétől eltérő szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott rendelkezések figyelembevételével.
103/B. § (1) A kincstár az államháztartás információs rendszere részeként a központi költségvetés tervezését és
végrehajtását elősegítő, személyes adatokat nem tartalmazó integrált pénzügyi elemző rendszert (a továbbiakban:
államháztartási adattárház) fejleszt és működtet.
(2) A kincstár az államháztartási adattárház útján történő adatkezelés jogszerűsége, valamint az adatok kezelésére
vonatkozó elveknek való megfelelés ellenőrzése és biztosítása, továbbá ezen megfelelés igazolása érdekében
egységes azonosítási, jogosultságkezelési és adatszolgáltatási nyilvántartást vezet.”
10. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány rendeletben előírhatja, hogy az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési
szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és
a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve felhasználási terv keretében – személyes adatot nem
tartalmazó – rendszeres adatszolgáltatást teljesítsen a költségvetési évben várhatóan felmerülő kiadásairól
és bevételeiről, valamint a költségvetési év és a költségvetési évet követő kötelezettségvállalásairól, más
fizetési kötelezettségeiről és követeléseiről a Kormány rendeletében meghatározott módon és gyakorisággal.
A felhasználási terv tartalmazhat a kincstári nyilvántartás szerinti, valamint a várható adatokra vonatkozó
információkat.”
11. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdése a következő 3. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter arra, hogy)
„3. a KKVTR rendszer működésének részletes szabályait és műszaki követelményeit, valamint a KKVTR rendszerhez
való kapcsolódás feltételeinek részletes szabályait,”
(rendeletben szabályozza.)
12. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. alcíme a következő 111/J. §-sal egészül ki:
„111/J. § Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv – a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok és Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével – a tárgyévre és tárgyévet követő költségvetési
évre vagy költségvetési évekre vállalt kötelezettségeire, más fizetési kötelezettségeire és követeléseire vonatkozó
adataira, a Kormány rendeletében meghatározott tételes adatszolgáltatást első alkalommal 2023. január 1-jétől
köteles teljesíteni, a 2022. évben az adatszolgáltatást együttes összegmeghatározással, nem tételes (aggregált)
módon is teljesítheti.”
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13. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
31. § (2) bekezdésében a „túlteljesítése vagy” szövegrész helyébe a „túlteljesítése vagy
– a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével –” szöveg,
2.
31/A. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „törvényben meghatározott” szövegrész helyébe a „törvényben
vagy kormányrendeletben meghatározott” szöveg,
3.
31/A. § (5) bekezdés b) pontjában az „a hulladéknak nem minősülő” szövegrész helyébe a „hulladéknak nem
minősülő” szöveg, és
4.
109. § (1) bekezdés 27. pontjában a „108/A. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „108/A. §” szöveg
lép.
14. §		
Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 31. § (2) bekezdésében a „(3) bekezdése szerinti
esetben az Országgyűlés döntése alapján,” szövegrész.

4. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény módosítása
15. §		
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 24/C. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„g) a 24/H. § szerinti kompenzáció igénylésére, elbírálására és kifizetésére irányuló eljárás részletes szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
16. §		
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény
1.
24/H. § (1) bekezdésében az „e törvényben meghatározottak szerint” szövegrész helyébe az „e törvényben,
valamint a Kormány rendeletében meghatározottak szerint” szöveg,
2.
24/H. § (4) bekezdésében a „2021. október 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. január 31-ig” szöveg, és
3.
24/H. § (5) bekezdésében az „az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész helyébe
az „a kormányrendeletben kijelölt szerv” szöveg
lép.

5. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény
módosítása
17. §

(1) A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 6. § (2) bekezdése
a következő f ) ponttal egészül ki:
(A gondnokoltak nyilvántartásában az érintettre vonatkozóan szereplő alábbi adatokat a cselekvőképesség
fennállásának vizsgálata céljából konkrét ügyben közvetlen hozzáféréssel jogosult megismerni és kezelni:)
„f ) a kincstárként kijelölt szerv a törvényben meghatározott közfeladatai ellátásához a 3. § (1) bekezdés a) pont
aa)–ad) alpontjában és b)–e) pontjában szereplő adatokat,”
(2) A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 6. § (2) bekezdés
j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gondnokoltak nyilvántartásában az érintettre vonatkozóan szereplő alábbi adatokat a cselekvőképesség
fennállásának vizsgálata céljából konkrét ügyben közvetlen hozzáféréssel jogosult megismerni és kezelni:)
„j) az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység hatósági
ellenőrzését végző szerv az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatainak
ellátásához, továbbá a jogszabály alapján személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadására
feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadásával
kapcsolatos eljárása során a 3. § (1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontjában és b)–e) pontjában szereplő adatokat,”
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(3) A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 6. § (2) bekezdése
a következő k) ponttal egészül ki:
(A gondnokoltak nyilvántartásában az érintettre vonatkozóan szereplő alábbi adatokat a cselekvőképesség
fennállásának vizsgálata céljából konkrét ügyben közvetlen hozzáféréssel jogosult megismerni és kezelni:)
„k) a szociális hatóság és – az f ) pont alá nem tartozó – rehabilitációs hatóság a hatósági eljárásaikban a 3. §
(1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontjában és c)–e) pontjában szereplő adatokat,”
(4) A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 6. § (2) bekezdése
a következő l) ponttal egészül ki:
(A gondnokoltak nyilvántartásában az érintettre vonatkozóan szereplő alábbi adatokat a cselekvőképesség
fennállásának vizsgálata céljából konkrét ügyben közvetlen hozzáféréssel jogosult megismerni és kezelni:)
„l) a kormányablak az előtte folyamatban lévő eljárásban a 3. § (1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontjában és
c)–e) pontjában szereplő adatokat.”

6. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények
módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása
18. §		
Nem lép hatályba fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények
módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 87. §-a.

7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény
módosítása
19. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdés
c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A NAV személyi állománya)
„c) tisztjelölti szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: tisztjelölti jogviszony) álló pénzügyőr tisztjelöltekből
(a továbbiakban: tisztjelölt)”
(áll.)
20. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 3. § (1) bekezdése
a következő 33a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„33a. tisztjelölt: a rendvédelmi alapképzésre felvételt nyert személy, aki a képzés időtartama alatt hallgatói
jogviszonyban és a XXVII. Fejezetben meghatározottak szerinti tisztjelölti jogviszonyban áll,”
21. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 35. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (3)–(5) bekezdésben foglaltakat a tisztjelöltekre is alkalmazni kell azzal, hogy esetükben az ellenőrzés
megállapításai alapján a NAV vezetője dönt a jogkövetkezményekről.”
22. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény XXVII. Fejezete
helyébe a következő rendelkezés lép:

„XXVII. FEJEZET
A TISZTJELÖLT
240. § [A tisztjelölti jogviszony tartalma]
(1) A tisztjelölt pénzügyőr tisztjelölti jogviszonyban teljesít szolgálatot, amelyben őt és a vele tisztjelölti jogviszonyt
létesítő NAV-ot jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. A tisztjelölt
elsődleges szolgálati kötelezettsége a NAV-nál az I. besorolási osztályba tartozó pénzügyőri munkakörben történő
feladatellátásra való felkészülés.
(2) A tisztjelöltre e törvénynek a pénzügyőrre vonatkozó rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel
megfelelően kell alkalmazni.
(3) A tisztjelölti jogviszonyra nem alkalmazható a 47. §, az 50–62. §, a 70–76. §, a 95–98. §, a 129–172. §, valamint
a 232–234. §.
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241. § [A tisztjelölti jogviszony létesítése]
(1) A rendészeti alapképzésre, nappali tagozatra felvételt nyert személyt a NAV vezetője a NAV szerv tisztjelölti
állományába kinevezi. A tisztjelölt személyügyi nyilvántartását, tisztjelölti jogviszonyával kapcsolatos ügyei
intézését a NAV végzi. A munkáltatói jogkör gyakorlója a NAV vezetője.
(2) A tisztjelölti jogviszony létesítésének feltétele, hogy a tisztjelölttel szemben hallgatói jogviszonyt kizáró
körülmény nem áll fenn. Nem nevezhető ki tisztjelölti jogviszonyba, akinek ösztöndíjas hallgatói jogviszonya vagy
tisztjelölti jogviszonya kizárás fegyelmi büntetés jogerős kiszabásával, lemondással, tanulmányi kötelezettség
önhibából történő elmulasztása miatt vagy méltatlanság jogerős megállapításával szűnt meg.
(3) A tisztjelölti jogviszonyba történő kinevezést és annak módosítását írásba kell foglalni. A tisztjelölt köteles
a rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatni, és az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba
történő kinevezését követően legalább 10 év időtartamban a NAV-nál szolgálatot teljesíteni. A NAV köteles
a tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatni, ezek befejezését követően I. besorolási osztályba tartozó pénzügyőri
munkakörbe kinevezni, és a végzettségének megfelelő munkakörben foglalkoztatni.
(4) A tisztjelölt a képzési követelményt az adott szakra vonatkozó, jogszabályban közzétett Képzési és Kimeneti
Követelményben meghatározott képzési idő alatt köteles teljesíteni. A hallgatói jogviszony szünetelésének
időtartama a képzési időbe nem számít bele.
(5) A tisztjelölt részére a kinevezési okmányt legkésőbb a rendészeti alapfelkészítés megkezdését megelőző
15 nappal korábban át kell adni.
(6) A tisztjelölt a beiratkozást követő hat hónapig rendészeti alapfelkészítésen vesz részt. A tisztjelölt a rendészeti
alapfelkészítés befejezésekor „Tisztjelölt” vizsgát, ezt követően a pénzügyőr számára előírt esküt tesz.
(7) A tisztjelölt részére a rendészeti alapfelkészítést tartalmazó hat hónap idejére próbaidőt kell kikötni. A próbaidő
alatt a tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. A próbaidő alatt
meg kell szüntetni a tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a rendészeti alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti vagy
a kifogástalan életvitel követelményeinek nem felel meg.
242. § [A tisztjelölti jogviszony megszűnése]
(1) A tisztjelölti jogviszony megszűnik
a) a tisztjelölt halálával,
b) a kizárás fenyítés jogerőre emelkedésével,
c) a hallgatói jogviszony megszűnésének napján,
d) a tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatba történő kinevezéssel.
(2) A tisztjelölt tisztjelölti jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha
a) nemzetbiztonsági szempontból a tisztjelölti szolgálatra alkalmatlanná vált,
b) a képzési idő alatt a jogszabályban előírt, egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmassági követelményeknek
nem felel meg.
(3) Felmentés esetén a felmentési idő egy hónap. A tisztjelölt írásbeli kérelme alapján a felek ennél rövidebb
felmentési időben is megállapodhatnak.
242/A. § [A tisztjelölt továbbfoglalkoztatása]
(1) Az a tisztjelölt, aki rendelkezik a 241. § (6) bekezdése szerinti „Tisztjelölt” vizsgával és
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti vagy
b) a hallgatói jogviszonyát megszünteti,
annak a tisztjelölti jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, az addig megszerzett rendfokozatát a törvény
erejénél fogva elveszti, és őt a NAV vezetője adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba történő kinevezéssel
egyidejűleg a NAV bármely szervénél II. besorolási osztályba tartozó pénzügyőri munkakörbe helyezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a NAV vezetője a tisztjelölt kérelmére és a tisztjelölt különös méltánylást érdemlő
egyéni érdekére tekintettel – a pénzügyőri munkakörben való továbbfoglalkoztatás helyett – engedélyezheti
a tisztviselői státuszban, tisztviselői munkakörben történő továbbfoglalkoztatást. A tisztviselői munkakörben
történő továbbfoglalkoztatás nem érinti a (4) bekezdés szerint megállapítandó időtartamot.
(3) Nem kell biztosítani a tisztjelölt számára az (1) és (2) bekezdés szerinti foglalkoztatást, ha a hallgatói jogviszonya
a 241. § (7) bekezdése szerinti próbaidő alatt szűnik meg, valamint ha a hallgatói jogviszonya a rendészeti
alapfelkészítés teljesítésének hiányában szűnik meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti tisztjelölt esetében a 241. § (3) bekezdése szerint vállalt időtartamot a hallgatói
jogviszony megszűnésétől kell számítani.
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242/B. § [Megtérítési kötelezettség]
(1) Ha a tisztjelölt tisztjelölti jogviszonya próbaidő alatt, a 242. § (1) bekezdés b) és c) pontja, vagy 242. §
(2) bekezdése alapján szűnik meg, a tisztjelölt a képzés költségeit miniszteri rendeletben meghatározottaknak
megfelelően köteles megtéríteni. A megtérítési kötelezettség a tisztjelölti jogviszony megszűnését követő naptól
esedékes.
(2) A megtérítési kötelezettség részbeni vagy teljes megfizetése alól a NAV vezetője – miniszteri rendeletben
meghatározott rendben – a tisztjelöltet kérelmére, különös méltánylást érdemlő körülményeire figyelemmel
mentesítheti.
(3) Ha a szolgálati jogviszony a 241. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam előtt, a 22. § (1) bekezdésében,
67. § a), b), e) vagy f ) pontjában, 70. § (2) bekezdés a) vagy f ) pontjában meghatározottak szerint kerül
megszüntetésre vagy a 66. § (1) bekezdés f ) pontjában, a 92. § (1) bekezdésében vagy a 95. § (4) bekezdésében
meghatározottak szerint szűnik meg, a foglalkoztatott a tisztjelölti jogviszonya alapján részére kifizetett juttatás
összegét miniszteri rendeletben meghatározottak szerint, időarányos mértékben köteles megtéríteni.
242/C. § [Hallgatói jogviszony szünetelése]
A tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelése a tisztjelölti jogviszonyának fennállását nem érinti. A hallgatói
jogviszony szünetelése alatt a tisztjelölt részére a munkáltatói jogkör gyakorlója a NAV bármely szervénél szolgálati
feladatot határozhat meg. A tisztjelölt a munkáltatói jogkör gyakorlójától kérheti, hogy a hallgatói jogviszonya
szüneteltetése alatt különös méltánylást érdemlő egyéni érdekére tekintettel mentesüljön a szolgálatifeladatellátási kötelezettség alól.
243. § [A tisztjelölti szolgálat]
(1) A tisztjelölt a NAV tisztjelölti állományában, a hallgatói előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati
jelzéssel teljesít szolgálatot.
(2) A tisztjelölt rendfokozata
a) az állományba vétel napjától hallgató őrmester,
b) a második évfolyamon a tanév első napjától hallgató törzsőrmester,
c) a harmadik évfolyamon a tanév első napjától hallgató főtörzsőrmester,
d) a negyedik évfolyamon a tanév első napjától hallgató zászlós.
(3) A tisztjelölt szolgálatteljesítési helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendvédelmi
Tagozata (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat). A tisztjelölt szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat szolgálati
szabályzata tartalmazza. A Rendvédelmi Tagozaton megalakított egységek a képzési szakok és szakirányok szerint
kerülnek megalakításra, amelyek egyben az állományilletékes NAV tartalékát is képezik. Kötelékben és különleges
jogrendben történő alkalmazásuk és gyakoroltatásuk rendjét a NAV vezetője és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
rektora által megkötött együttműködési megállapodás tartalmazza.
(4) A tisztjelölt esetében a szolgálati érintkezés során szóban „hallgató” megszólítást kell alkalmazni, amelyet írásban
a „pénzügyőr” jelzővel kell kiegészíteni.
(5) A tisztjelölt szolgálatteljesítése során – a 241. § (6) bekezdésében meghatározott képzettségi szintet
meghaladó – intézkedésre önállóan nem jogosult. A sikeres „Tisztjelölt” vizsgát követően – az eskütétel után –
szakmai gyakorlaton vagy elrendelt szolgálati tevékenység során szolgálati fegyvert, felszerelést a NAV számára
meghatározott szabályok szerint viselhet és a jogszabályok előírásainak megfelelően használhat.
(6) A tisztjelölt szolgálatteljesítése képzési időnek minősül, amelyet úgy kell megállapítani, hogy az a tanulmányi
kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse.
(7) A tisztjelölt kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgálati feladat ellátására vezényelhető, továbbá a Rendvédelmi
Tagozat állományában rajparancsnoki vagy szakaszparancsnoki gyakorló feladatok ellátására jelölhető ki.
(8) A tisztjelölt az oktatási szünet időtartamára – a kötelező gyakorlat kivételével – mentesül a szolgálatteljesítési és
rendelkezésre állási kötelezettség alól.
(9) Szabadságra kizárólag a hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt szolgálati feladatokat ellátó
tisztjelölt jogosult. A tisztjelöltet ezen időtartamra a 110–112. §-ban foglaltak alkalmazása helyett a heti
szolgálatteljesítési idejének alapulvételével megállapított, évi öt heti szolgálatteljesítésnek megfelelő mértékű
alapszabadság időarányos része illeti meg.
244. § [A tisztjelölt járandóságai]
(1) A tisztjelölt havonta a miniszter rendeletében meghatározottak szerinti illetményre jogosult. Az illetmény
alapilletményből, tanulmányi díjból, valamint illetménypótlékból áll. Az alapilletmény legalább a garantált
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bérminimumnak megfelelő összeg. Az alapilletmény évfolyamonkénti eltérő mértékét, valamint a tanulmányi díj
mértékét és az illetménypótlék összegét a miniszter rendeletben állapítja meg.
(2) A tisztjelölt foglalkoztatási szabályzatban meghatározottak szerint kollégiumi elhelyezésre, térítésmentes
élelmezési, ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően egyes költségtérítésre és szociális juttatásokra
jogosult.
(3) A tisztjelölt pénzbeli járandóságait a NAV havonta egy összegben a tisztjelölt által megnevezett fizetési számlára
átutalja.
(4) Nem jogosult illetményre a tisztjelölt, ha a hallgatói jogviszonya szünetel, kivéve, ha a munkáltatói
jogkör gyakorlója szolgálati feladatot határoz meg részére. Nem jogosult illetményre abban az esetben sem,
ha igazolatlanul távol van.
245. § [A tisztjelölt fegyelmi és kártérítési felelőssége]
(1) Ha a tisztjelölt a tisztjelölti jogviszonyából vagy a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen
megszegi, fegyelemsértést követ el. A tisztjelölttel szemben fenyítésként a 187. § (4) bekezdés a), és i) pontja,
valamint az alapilletmény csökkentése fegyelmi büntetés szabható ki azzal, hogy az alapilletmény legfeljebb
5 hónapra, legfeljebb 20%-kal csökkenthető.
(2) A tisztjelölt vonatkozásában a fegyelmi jogkörrel kapcsolatos szabályokat kormányrendelet határozza meg.
(3) A tisztjelölt kártérítési felelőssége kiterjed a tisztjelölti jogviszonyából és a hallgatói jogviszonyából eredő
kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kár megtérítésére is.
(4) A fegyelmi és a kártérítési eljárás jogszabályban nem szabályozott kérdéseiben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
fegyelmi és kártérítési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A tisztjelölt képviseletében a kari hallgatói önkormányzat is eljárhat.”
23. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247. §-a
a következő 16. és 17. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„16. a tisztjelöltek illetménye megállapításának és folyósításának szabályait, az alapilletmény évfolyamonkénti eltérő
mértékét, a tanulmányi díj mértékét és az illetménypótlék megállapításának feltételeit és összegét;
17. a tisztjelölteknek a rendvédelmi alapképzés időtartama alatt, illetve a foglalkoztatottaknak a 10 éves határozott
idejű szolgálata alatt fennálló megtérítési kötelezettsége eseteire, módjára, összegére vonatkozó szabályokat,
a megtérítési kötelezettség érvényesítésének, ideértve a halasztás engedélyezésének rendjét, a fizetési könnyítés és
a mentesítési eljárás szabályait.”
24. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény a következő
257/A. §-sal egészül ki:
„257/A. § [Átmeneti rendelkezések az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi
CXXXV. törvényhez]
(1) A NAV-val ösztöndíj szerződéssel tisztjelölti jogviszonyban álló tisztjelöltek jogviszonya 2022. augusztus 1-jén
átalakul az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXV. törvénnyel
megállapított XXVII. Fejezet szerinti tisztjelölti szolgálati jogviszonnyá.
(2) A tisztjelöltet legkésőbb az (1) bekezdés szerinti időpontot megelőző 120 nappal írásban kell tájékoztatni
a tisztjelölti jogviszonyát érintő módosítás tartalmi elemeiről.
(3) A tisztjelölt – a 2021/2022. tanévben képzésüket befejező tisztjelöltek kivételével – legkésőbb 2022. július 1-jéig
írásban nyilatkozik, hogy jogviszonyának átalakulásához hozzájárul-e. Ha a tisztjelölt az előírt határnapig nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a tisztjelölti jogviszonyának átalakulásához hozzájárult.
(4) Ha a tisztjelölt a tisztjelölti jogviszonyának átalakulásához nem járul hozzá, a tisztjelölti jogviszonya és
ösztöndíjszerződése 2022. július 31-ével megszűnik.
(5) A XXVII. Fejezet szerinti tisztjelölti jogviszony alapján az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények
módosításáról szóló 2021. évi CXXXV. törvénnyel megállapított illetmény 2022. augusztus 1. napjától illeti meg
a tisztjelöltet.
(6) A tisztjelölti jogviszony (1) bekezdés szerinti átalakulásával összefüggésben a tisztjelöltnek próbaidő nem
köthető ki, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságvizsgálatokat elvégezni nem kell.”
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25. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény
11. melléklete.

8. Hatályba léptető rendelkezések
26. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § – 10. §, a 12. §, a 13. § 1–3. pontja, a 14. §, a 17. § (1) és (3) bekezdése, a 19. § – 25. § és az 1. melléklet
2022. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. § 2022. május 1-jén lép hatályba.
(4) A 17. § (2) és (4) bekezdése és a 18. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

9. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
27. §		
Az 1. § 7. pontja az Alaptörvény 23. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi CXXXV. törvényhez
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat
1.
E:6 mezőjében a „bányafelügyeleti hatáskörében eljáró területileg illetékes megyei kormányhivatal”
szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg, és
2.
E:12, E:16–E19, E:24 és E:41 mezőjében a „bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal”
szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg
lép.

2021. évi CXXXVI. törvény
az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról*
I. FEJEZET
AZ EGYES ENERGETIKAI TÁRGYÚ ÉS KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
1. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya alá tartozik:)
„f ) a szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, a csővezeték, a szénhidrogén- és széndioxidszállító vezeték, a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és gáztermékek vezetékeinek és
bányaüzem területén az egyéb gáztechnológiák létesítése, használatba vétele, műszaki üzemeltetése, felhagyása,
elbontása;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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2. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 3. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházás esetén a törvény
alapján a magyar állam nevében és javára eljáró építtető részére kiadott, a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más
hatósági engedély alapján kitermelt és
a) a magyar állam nevében és javára eljáró építtető által a magyar állam tulajdonában lévő ingatlanba beépített
vagy
b) célkitermelőhely vagy bánya rekultiválására felhasznált
ásványi nyersanyag a kitermeléssel nem kerül ki a magyar állam tulajdonából.”
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 3. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházás esetén a törvény
alapján a magyar állam nevében és javára eljáró – az (1b) bekezdésben meghatározott – építtetővel szerződéses
jogviszonyban álló, az ásványi nyersanyag kitermelését végző személy a magyar állam tulajdonában lévő ingatlanba
az (1b) bekezdés szerint be nem épített, és rekultiválásra fel nem használt ásványi nyersanyag tulajdonjogát
megszerzi.”

3. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a §
a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az előkutatás csak akkor kezdhető meg, ha a bejelentő a bányafelügyeletnek igazolta, hogy a kutatási
tevékenységgel igénybe venni tervezett ingatlan tekintetében ingatlan-igénybevételi jogosultsággal rendelkezik.
(4a) Az ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultság a következőkkel igazolható:
a) az ingatlan tulajdonosával vagy vagyonkezelőjével megkötött, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett, az ingatlan kutatási tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó megállapodás,
b) az ingatlan tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett,
az ingatlan kutatási tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata vagy
c) a jogosultságot megállapító végleges hatósági határozat vagy jogerős bírósági ítélet.”
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti igénybevételi jogosultság nem mentesíti az előkutatást végzőt a jogszabályban
kötelezően előírt egyéb hatósági engedély megszerzése alól.”
(3) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 4. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és
a § a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az előkutatást annak megkezdése előtt legalább 45 nappal a bányafelügyelethez kell bejelenteni.
(8) Előkutatás bejelentése során a bányafelügyelet megkeresi a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet
azzal, hogy a megkeresés kézhezvételétől számított 35 napon belül igényt jelenthet be az előkutatásra.
(9) A 41. § (7)–(7b) bekezdését az előkutatásra is alkalmazni kell.
(10) Az előkutatást végző köteles a tevékenység befejezését követően az okozott kárt a bányakárokra vonatkozó
szabályok szerint megtéríteni, továbbá a tájrendezési, a környezetvédelmi, a földvédelmi és talajvédelmi
kötelezettségeit teljesíteni.
(11) Az előkutatás időtartama legfeljebb 18 hónap lehet. Az előkutatást végző az előkutatás befejezését legkésőbb
a kutatás befejezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a bányafelügyelet részére.”

4. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A bányafelügyelet kutatási engedélyt nem ad, bányatelket nem állapít meg, és az (1) bekezdés szerinti
engedély iránti kérelmet – a bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelem kivételével –
elutasítja, ha
a) a kérelmezőnek
aa) koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj,
ab) véglegessé vált határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj, bírság,
jogosulatlanul kitermelt ásványinyersanyag-érték, vagy
ac) az aa) és ab) alpontok szerinti fizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelemi kamat
tartozása van, vagy
b) a kérelmező a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette.”
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5. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog kérelemre, a bányafelügyelet hozzájárulásával
átruházható. A hozzájárulás iránti kérelmet – a (4) bekezdés szerinti esetek kivételével – az átvevő nyújtja be.”
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 6. §-a a következő (5)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A hatósági hozzájárulás körében a (3) bekezdésben foglalt követelményeken túl a bányafelügyelet vizsgálja
a jogszerző műszaki és pénzügyi alkalmasságát, valamint – amennyiben a jogszerző rendelkezik vagy korábban
rendelkezett bányászati tevékenység végzésére jogosító engedéllyel – azt, hogy a korábbi bányafelügyeleti
engedélyei alapján tevékenységét milyen hatékonysággal és felelősséggel végezte.
(6) Az építőipari nyers- és alapanyagra vonatkozó hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházása
iránti kérelem esetében a bányafelügyelet a bányászati jogra vonatkozó adatokat megküldi a magyar állam
tulajdonosi jogait gyakorló szervnek, amely a megkeresés közlésétől számított 35 napon belül nyilatkozhat arról,
hogy
a) a bányászati jog átruházásáról a bányászati jog jogosultjával – az erre vonatkozó megállapodás csatolásával
igazoltan – megegyezett, vagy
b) a magyar állam az átvevőt megillető jogokat és őt terhelő kötelezettségeket átvállalja.
(7) A bányafelügyelet a (6) bekezdés szerinti megkeresés megküldésével egyidejűleg a bányászati jog átruházására
irányuló eljárást a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv nyilatkozatának megtételéig felfüggeszti.
(8) Ha a magyar állam jognyilatkozatot tesz az átvevőt megillető jogok és őt terhelő kötelezettségek átvállalásáról,
azonban az átadó és a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv között 35 napon belül nem jön létre
megállapodás arról, hogy az átruházásra vonatkozó szerződés tekintetében a magyar állam lép az átvevő helyébe,
a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv jogosult a határidő leteltétől számított 30 napon belül bírósághoz
fordulni az átadó jognyilatkozatának pótlása céljából.
(9) A (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell vizsgálni.”

6. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bányajáradékot fizet:)
„b) az 1. § (2) bekezdése szerinti tevékenységre engedéllyel rendelkező, az 1. § (7) bekezdése szerinti engedélyes,
valamint a 3. § (1a) bekezdés b) pontja, illetve (1d) bekezdése szerint kitermelésre jogosult, és”
(az általa kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia, illetve föld alatti szénelgázosítással történő kitermelés
esetében az általa igénybevett ásványi nyersanyag után.)
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A bányajáradék mértéke a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra
beruházás során a magyar állam nevében és javára eljáró építtetővel szerződéses jogviszonyban álló személy
tulajdonába került ásványi nyersanyag értéknek az 50%-a.”

7. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bányavállalkozó a bányászati tevékenységet a bányafelügyelet engedélyével kezdheti meg, valamint az abban
foglalt feltételek megtartásával végezheti.”
8. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kutatási terület kialakítására és mértékére vonatkozó szabályokat a Hatóság elnöke rendeletben állapítja meg.”
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 22. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A kutatásra engedélyezett időszakon belül a bányavállalkozó a kutatási területet vagy annak egy részét
visszaadhatja. A bányafelügyelet a terület-visszaadást akkor fogadhatja el, amennyiben a visszaadásra bejelentett
területen a bányakárokat megtérítették, továbbá a tájrendezési, a környezetvédelmi, a földvédelmi és talajvédelmi
kötelezettségeket teljesítették. A visszaadott területen a határozat véglegessé válásának napján az adományozott
kutatási joga megszűnik vagy a jogosult kutatási engedélye hatályát veszti.”

9. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 23. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az (1a) bekezdés szerinti feltárás és kitermelés engedélyezésére vonatkozó műszaki üzemi terv hatályát
veszti, amennyiben a bányavállalkozó a kutatási zárójelentés benyújtására nyitva álló határidőt elmulasztja,
vagy a bányafelügyelet a kutatási zárójelentés elfogadása iránti kérelmet véglegessé vált döntésével elutasította
vagy az eljárást megszüntette.”
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10. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bányafelügyelet a bányatelek megállapításáról szóló véglegessé vált határozatot megküldi az ingatlanügyi
hatóságnak a bányatelek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett. Ha a megállapított bányatelek nem
az egész ingatlant érinti, a határozathoz a bányafelügyelet mellékeli az ingatlan bányatelekkel érintett részét
ábrázoló, közigazgatási határonként egy vagy több ingatlant is tartalmazó, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt
változási vázrajzot is. Nem kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni a kőolaj, földgáz – ideértve a szén-dioxid
gázt is – kitermelésére és a föld alatti gáztárolásra megállapított bányatelket.”
11. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26/A. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Meghatározott ásványi nyersanyag feltárására és kitermelésére a bányafelügyelet a bányatelket akkor állapítja meg,
ha a kérelmező)
„d) teljesíti a bányatelek-dokumentáció tartalmára jogszabályban előírt követelményeket, és ha a megállapítani kért
bányatelek nem egész ingatlant érint, mellékeli az ingatlan bányatelekkel érintett részét ábrázoló, közigazgatási
határonként egy vagy több ingatlant is tartalmazó, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajzot.”
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26/A. § (6a) és (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek, és a § a következő (6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A pályázat meghirdetése előtt a bányafelügyelet megkeresi a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet
azzal, hogy a megkeresés kézhezvételétől számított 35 napon belül igényt jelenthet be a bányatelek bányászati
jogára. A magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv igénybejelentése esetén a bányafelügyelet a bányászati jog
új jogosítottjaként a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet jelöli ki.
(6b) Ha az új jogosult kijelölése olyan bányatelek tekintetében történik, amelyen a bányatelek megállapítását
követően még kitermelési tevékenységet nem végeztek, az új jogosult a kijelöléstől számított öt éven, építőipari
nyers- és alapanyagra megállapított bányatelek esetében két éven belül köteles az üzemszerű kitermelést
megkezdeni. Az ötéves határidő a (4) bekezdésben foglaltak szerint meghosszabbítható. Az (5) bekezdésben foglalt
jogkövetkezményeket az új jogosult tekintetében is alkalmazni kell.
(6c) Ha az új jogosult kijelölése olyan bányatelek tekintetében történik, amelyen a bányatelek megállapítását
követően már megkezdték a kitermelést, akkor az új jogosult a kijelöléstől számított egy éven belül köteles
az üzemszerű kitermelést megkezdeni. Az egyéves határidő nem hosszabbítható meg. Az egyéves határidőbe
a kitermelés megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges hatósági eljárások
időtartama nem számít bele. A magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv igénybejelentése esetén az egyéves
határidőbe nem számít bele a 28/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvános pályázati eljárás, valamint a 28/B. §
(2) bekezdése szerinti zártkörű pályázati eljárás lefolytatásának időtartama, továbbá a 28/B. § (4) bekezdésében
meghatározott előzetes egyetértés megadásáig terjedő időtartam.”

12. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az építőipari nyers- és alapanyag esetén, ha a bányavállalkozó kérelmére vagy hivatalból a bányafelügyelet törli
a bányatelket, az eljárás során a bányászati joggal kapcsolatban rendelkezésére álló információkról szóló tájékoztató
és azt megalapozó, rendelkezésére álló hatósági határozatok megküldésével egyidejűleg megkeresi a magyar állam
tulajdonosi jogait gyakorló szervet azzal, hogy a megkeresés közlésétől számított 35 napon belül nyilatkozhat
arról, hogy igényt tart-e a bányászati jogra. A magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv nyilatkozata alapján
a bányafelügyelet – szükség szerint – a bányatelek törlési kérelmet elutasítja, a bányavállalkozó bányászati jogát
törli, a hivatalból indított eljárását megszünteti és a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet új bányászati
jogosítottnak kijelöli.”
13. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A műszaki üzemi tervet a műszaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi szabályok és
az ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- és tájvédelmi követelmények
figyelembevételével úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa az élet, az egészség, a felszíni és a föld alatti
létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezetitermészeti károk lehetséges megelőzését, csökkentését, a nemzetgazdaság nyersanyagellátási szükségleteinek
kielégítését, továbbá a 26/A. § (3a) bekezdése szerint megállapított bányateleknél, illetve horizontálisan bővített
bányatelekrésznél a településrendezési tervben foglaltaknak való megfelelést.”
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(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 27. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdésekkel egészül ki:
„(2a) Építőipari nyers- és alapanyagra megállapított, legalább 5 000 000 m3 kitermelhető ásványvagyonnal
rendelkező bányatelek esetében a kitermelési műszaki üzemi terv évenkénti ütemezésben tartalmazza
a bányavállalkozó által minimálisan kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag mennyiséget.
(2b) A (2a) bekezdés alkalmazásában egy bányateleknek minősülnek az egymással határos, azonos ásványi
nyersanyagra megállapított olyan bányatelkek,
a) amelyekre vonatkozóan a bányászati jog jogosultja azonos bányavállalkozó,
b) amelyek közül legalább egy esetében a bányászati jog jogosultja a bányavállalkozó, a további bányatelkek
tekintetében pedig a bányavállalkozónak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §
23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása, vagy
c) amelyek tekintetében a bányászati joggal olyan bányavállalkozók rendelkeznek, amelyekben ugyanazon
természetes személy bír többségi befolyással.
(2c) Az építőipari nyers- és alapanyagokra megállapított bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervet
– az e törvény végrehajtására a Hatóság elnöke által kiadott rendeletben meghatározottak szerint – rendszeresen
felül kell vizsgálni.”
(3) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A műszaki üzemi tervet a bányafelügyelet a (2)–(2b) bekezdésben meghatározott szempontokra és az ingatlanigénybevételi ütemtervre figyelemmel hagyja jóvá.”
(4) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A bányászati tevékenység során feltárt, szakmai-tudományos szempontból jelentős ásványokról,
ásványtársulásokról, ősmaradványokról a bányavállalkozó köteles tájékoztatni a bányafelügyeletet, valamint
a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervet és lehetővé tenni a lelet mentését.”
(5) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 27. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a világörökségi helyszín által hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzése érdekében szükséges,
a Hatóság elnöke – a világörökségről szóló törvénnyel összhangban – rendeletben meghatározza a világörökségi
területre vonatkozóan az ásványi nyersanyag kitermelésének a feltételeit, valamint ha a kitermelés már
megkezdődött, az ezeknek a feltételeknek való megfelelés határidejét.
(8) A bányafelügyelet a világörökségi területen található bányatelek esetében
a) a (7) bekezdés szerinti rendeletnek való megfelelést a kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása vagy
módosítása során vizsgálja,
b) az érvényes kitermelési műszaki üzemi tervet hivatalból felülvizsgálja, és amennyiben nem felel meg
a (7) bekezdés szerinti rendeletnek, kötelezi a bányavállalkozót a kitermelési műszaki üzemi terv módosítására
és a módosítás kidolgozásához szükséges észszerű határidő tűzésével annak bányafelügyelet részére történő
benyújtására.
(9) A bányafelügyelet a kitermelést megtiltja, ha
a) a (8) bekezdés szerinti határidőt a bányavállalkozó elmulasztja, vagy
b) a kitermelési műszaki üzemi terv módosítása iránti kérelmet végleges döntésében elutasítja vagy az eljárást
megszünteti.”
14. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény „Műszaki üzemi terv” alcíme a következő 27/A. és 27/B. §-sal egészül ki:
„27/A. § (1) A bányafelügyelet az ásványvagyon-gazdálkodással kapcsolatos feladatkörében figyelemmel követi
az ásványi nyersanyagok kutatásával, kitermelésével, kereskedelmével és nemzetgazdasági felhasználásával
kapcsolatos gazdasági folyamatokat. A bányafelügyelet ennek keretében vizsgálja, hogy fennáll-e a piacfelügyeleti
intézkedésre okot adó állapot.
(2) Ha a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett építőalapanyag-ipari árindex (a továbbiakban: árindex)
havi értéke – 12 hónapon belül legalább két alkalommal – az előző év azonos időszakához mérten
az építőalapanyag-ipari árak legalább 5%-os növekedését mutatja, a Hatóság elnöke rendeletben piacfelügyeleti
intézkedésre okot adó állapotot vezethet be.
(3) A Hatóság elnöke a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot bevezetése során különösen az alábbi
szempontokat veszi figyelembe:
a) az árindex növekedésének tényleges mértéke,
b) az árindex növekedésének folyamatossága,
c) a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot bevezetését megelőző 12 hónapos időszak tekintetében
az árindex 5%-os mértéket meghaladó növekedéssel érintett hónapok száma.
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(4) A (2) bekezdés szerinti rendeletben meg kell határozni a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot
időtartamát, amely nem lehet hosszabb egy évnél.
(5) Ha a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot (2) bekezdés szerinti feltétele a rendelkezésre álló adatok
alapján
a) nem áll fenn, a Hatóság elnöke a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapotot megállapító rendeletét hatályon
kívül helyezi,
b) a (4) bekezdés szerinti időtartam lejártát megelőző 30. napon fennáll, a Hatóság elnöke rendeletével
a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot fenntartásának időtartamát – a (3) bekezdésben foglaltak
figyelembevétele alapján – legfeljebb további egy évvel meghosszabbíthatja.
27/B. § (1) A Hatóság elnöke az építőipari nyers- és alapanyagra megállapított, legalább 5 000 000 m3 kitermelhető
ásványvagyonnal rendelkező bányatelkekre rendeletben meghatározza
a) a kitermelendő ásványi nyersanyag minimális mennyiségére és az ehhez kapcsolódó kitermelési ütemtervre
vonatkozó részletes követelményeket,
b) az üzemszerű kitermelés 49. § 49. pontja szerinti mértékétől és időszakától eltérő szabályokat,
c) az üzemszerű kitermelés megkezdésének határidejére, a határidő meghosszabbítására vonatkozó, a 26/A. § (4),
(6b), (6c) bekezdésétől eltérő szabályokat,
d) a kitermelés szüneteltetésére, illetve szünetelésére vonatkozó, a 30. § (1) és (7) bekezdésétől eltérő szabályokat
a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot időtartama alatt.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában egy bányateleknek minősülnek az egymással határos, azonos ásványi
nyersanyagra megállapított olyan bányatelkek,
a) amelyekre vonatkozóan a bányászati jog jogosultja azonos bányavállalkozó,
b) amelyek közül legalább egy esetében a bányászati jog jogosultja a bányavállalkozó, a további bányatelkek
tekintetében pedig a bányavállalkozónak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §
23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása, vagy
c) amelyek tekintetében a bányászati joggal olyan bányavállalkozók rendelkeznek, amelyekben ugyanazon
természetes személy bír többségi befolyással.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a bányafelügyelet – a Hatóság elnöke által e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározottak szerint –
a) új kitermelési műszaki üzemi tervet vagy érvényes kitermelési műszaki üzemi terv módosítását abban
az esetben hagyja jóvá, ha a bányavállalkozó kitermelési ütemterve megfelel az (1) bekezdés szerinti rendeletben
meghatározott követelményeknek,
b) hivatalból felülvizsgálja a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapottal érintett ásványi nyersanyagvagyonnal
rendelkező bányatelekre vonatkozó érvényes kitermelési műszaki üzemi tervet, és amennyiben az nem felel
meg az (1) bekezdés szerinti rendeletben meghatározottaknak, határidő tűzésével kötelezi a bányavállalkozót
a kitermelési műszaki üzemi terv módosítására és bányafelügyelet részére történő benyújtására.
(4) A bányafelügyelet a (3) bekezdés szerinti eljárásban, illetve külön kérelemre új eljárásban az (1) bekezdés szerinti
rendeletben meghatározott kitermelendő mennyiségtől és kitermelési ütemtervtől – ide nem értve azt az esetet,
ha a bányavállalkozó a kitermelést önhibáján kívüli okból nem tudja teljesíteni – kizárólag az (1) bekezdés szerinti
rendeletben meghatározott esetekben és módon térhet el.”
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény „Műszaki üzemi terv” alcíme a következő 27/C. §-sal egészül ki:
„27/C. § (1) Piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot esetén a (2) bekezdés szerinti vállalkozás az e § szerinti
kiegészítő bányajáradék fizetésére köteles.
(2) Kiegészítő bányajáradék fizetésére köteles az a vállalkozás, amely
a) a 20. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint bányajáradék fizetésére köteles, és
b) főtevékenységként
ba) építőipari nyers- és alapanyag bányászata, valamint
bb) építési alapanyagként szolgáló termék gyártása
tevékenységi körön belül a Hatóság elnöke által rendeletben meghatározott gazdasági tevékenységet végez, és
c) a Hatóság elnöke által rendeletben megállapított piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapotot megelőző
második adóévben az árbevétele – ide nem értve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti
kapcsolt vállalkozást – elérte vagy meghaladta a 3 000 000 000 forintot.
(3) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában főtevékenység az a TEÁOR nómenklatúra szerinti gazdasági
tevékenység, amelyet a vállalkozás a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot hatálybalépését megelőző
második adóév során, bármely időpontban főtevékenységként végzett.
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(4) A (2) bekezdés szerinti fizetésre kötelezett az általa kitermelt vagy feldolgozott, építési alapanyagként szolgáló
termékeknek a Hatóság elnöke rendeletében – a 27/A. § (3) bekezdésében foglalt szempontokat figyelembe véve –
megállapított, általános forgalmi adó nélkül számított viszonyítási egységáron felüli értékesítése esetén a tényleges
árbevétel, az értékesített mennyiség és a viszonyítási egységár alapján megállapított árbevétel különbségének
90 százalékát kiegészítő bányajáradékként fizeti meg.
(5) A kiegészítő bányajáradékot forintban, havonta kell teljesíteni, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig. A befizetett
kiegészítő bányajáradék költségként számolható el.”
15. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 28/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a §
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pályázatok értékelésére a pályázat kiírója a miniszter által vezetett minisztérium részvételével legalább
3 fős bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság javaslata alapján a nyertes pályázó személyéről a magyar állam
tulajdonosi jogait gyakorló szerv dönt. Nyilvános pályázat esetén a pályázat eredményét nyilvánosságra kell hozni,
és arról valamennyi pályázót értesíteni kell. Zártkörű pályázat esetén kizárólag a pályázat érvényességének és
eredményességének, valamint érvénytelenségének vagy eredménytelenségének tényét kell nyilvánosságra hozni,
és arról valamennyi pályázót értesíteni kell.
(4) A hasznosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, valamint az állam nevében történő megszüntetéséhez
a bányafelügyelet előzetes egyetértése szükséges. A bányafelügyelet az előzetes egyetértést megtagadja,
ha a hasznosítási szerződés megkötése, módosítása vagy megszüntetése az ásványvagyon-gazdálkodás
követelményeivel ellentétes vagy a nemzetgazdaság nyersanyagellátási szükségleteinek kielégítését veszélyezteti.”
16. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bányavállalkozó a kitermelésre jóváhagyott műszaki üzemi terv időtartama alatt legfeljebb 12 hónapig állhat
le a kitermeléssel. A bányavállalkozó a kitermelést 12 hónapot meghaladóan – az építőipari nyers- és alapanyagra
megállapított bányatelkek kivételével – a bányafelügyelet engedélyével, jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi
terv alapján szüneteltetheti.”
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bányafelügyelet – a mélyműveléses ércbánya kivételével – hivatalból elrendeli a bánya bezárását és
a tájrendezés elvégzését, ha
a) a kitermelés szüneteltetésének időtartama eléri a 6 évet,
b) építőipari nyers- és alapanyagra megállapított bányatelek esetében a (7) bekezdés szerinti szünetelés időtartama
eléri a 48 hónapot,
c) a bányavállalkozó a kiesett bányajáradék pótlására megállapított díjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére
határidőre nem tesz eleget vagy
d) a bányavállalkozónak a szüneteltetést követő időszakra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti
kérelmét – a bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv kivételével – a bányafelügyelet véglegessé vált
döntésben elutasította vagy az eljárást megszüntette.”
(3) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az építőipari nyers- és alapanyagot kitermelő bányavállalkozó 12 hónapot meghaladóan nem végez
kitermelést (a továbbiakban: szünetelés), az első félévben az elmaradt bányajáradék pótlására a 20. § alapján,
valamint az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról szóló kormányrendeletben meghatározott fajlagos érték alapján a bányatelek kitermelhető
ásványvagyon értéke 0,5‰-ének megfelelő összeget fizet, amely összeg 6 havonta további 0,5‰-kel növekszik.”

17. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bányafelügyelet a tájrendezéshez szükséges feladatokról a műszaki üzemi terv és az (5) bekezdés szerinti
használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tájrendezési tervének jóváhagyási eljárása során dönt.”
18. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 41. § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3c) Ha a bányavállalkozó a kitermelést engedély nélkül szüneteltette, a bányafelügyelet a bányavállalkozót
az engedély nélküli szüneteltetés időtartamára a 30. § (3) bekezdése alapján számított díj megfizetésére kötelezi.
Ha a bányavállalkozó a 30. § (7) bekezdése szerinti szünetelés időtartamára az elmaradt bányajáradék pótlására
vonatkozó díj megfizetését nem teljesítette, a bányafelügyelet a bányavállalkozót a szünetelés időtartamára
vonatkozó, elmaradt bányajáradék pótlására vonatkozó díj megfizetésére kötelezi.”
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19. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 42. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az építőipari nyers- és alapanyag kitermelésének befejezésekor a bányabezárásra kidolgozott műszaki üzemi
terv elbírálása során a bányafelügyelet megkeresi a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet azzal, hogy
igénybejelentés esetén a megkeresés közlésétől számított 35 napon belül a bányászati jog jogosultjával megkötött,
bányászati jog átruházásáról szóló megállapodást küldje meg. A megkereséssel egyidejűleg a bányafelügyelet
a bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárást a bányászati jog átruházása
tárgyában létrejött megállapodás megküldéséig, de legfeljebb az igénybejelentés megtételére nyitva álló határidő
leteltéig felfüggeszti.
(7) Ha az átadó és a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv között a megkeresés közlésétől számított
35 napon belül nem jön létre megállapodás az átruházás feltételeire vonatkozóan, a magyar állam tulajdonosi jogait
gyakorló szerv jogosult a határidő leteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulni a bányászati jog jogosultja
jognyilatkozata pótlása céljából.”
20. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik – figyelemmel a 43. § (3) bekezdésében foglaltakra –:]
„e) szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, csővezeték, a szénhidrogén- és a széndioxidszállító vezeték, a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gáz és gáztermékvezeték és bányaüzem
területén az egyéb gáztechnológia építése, használatba vétele, üzemeltetése, elbontása és felhagyása,”
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) bekezdése a következő u)–w) ponttal egészül ki:
[A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik – figyelemmel a 43. § (3) bekezdésében foglaltakra –:]
„u) az előkutatás tudomásul vétele,
v) a bányászati és gázipari biztonsági szabályzatok és műszaki követelmények megállapítása, ideértve a Hatóság
elnökének rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén általános vagy egyedi eltérés, felmentés
engedélyezését a biztonsági szabályzatok és műszaki követelmények előírásai alól,
w) a piacfelügyeleti eljárása során a biztonságossági és megfelelőség-tanúsítási követelmények érvényesítése,
ennek keretében a bányászati és gázüzemi tevékenységek végzése során alkalmazott vagy a hatósági felügyelete
alá tartozó létesítményekbe beépített termékek, gépek, berendezések, a nyomástartó berendezések és rendszerek,
szállítható nyomástartó berendezések, az egyéni védőeszközök, a villamossági termékek, a potenciálisan
robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek ellenőrzése;
továbbá azon termékek biztonságosságának elbírálása, melyek használatbavételéhez összeszerelés, helyre szerelés
vagy más installációs műveletek elvégzése szükséges, alkalmazhatóságára a forgalmazási műveletek – különösen
szállítás, raktározás – hatással lehettek, valamint amelyek esetében nem történt piacra helyezés a használatbavételt
megelőzően, ideértve a saját használatra előállított terméket is.”

21. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 48. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult, az állam tulajdonosi jogkörében eljáró szerv a szerződés megkötésére
irányuló szándékot egyértelműen kifejező és valamennyi lényeges kérdésre kiterjedő ajánlat közlésétől vagy
– az elővásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan – tulajdonjog átruházására irányuló szerződés megkötéséről
való tudomásszerzéstől számított 35 napon belül nyilatkozhat, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam
nevében. A határidő jogvesztő.”
22. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49. §-a a következő 58. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„58. „Bányaüzemi egyéb gáztechnológiák”: tartozékaival és alkotórészeivel együtt azon berendezések összessége,
amely a földgázon kívüli egyéb gázt, fluidumot vagy gázterméket állít elő bányaüzem területén.”
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49. §-a a következő 59. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„59. Piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot: az építőipari nyers- és alapanyagok kínálatának és keresletének
– az építőipari nyers- és alapanyagok statisztikai adattal alátámasztott árát figyelembe vevő – változása
következtében kialakult olyan piaci helyzet, amely a stratégiai felhasználónak minősülő gazdasági ágazatok, illetve
a nemzetgazdaság ásványi nyersanyag-ellátásának a biztonságát veszélyezteti.”
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23. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50. §-a a következő (28) bekezdéssel egészül ki:
„(28) E törvénynek az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2021. évi CXXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.7) megállapított 3. § (1b) és (1d) bekezdését, 20. § (2) bekezdés
b) pontját, 20. § (3c) bekezdését, 26. § (4) bekezdését, 26/A. § (3) bekezdés d) pontját, 28/B. § (3) és (4) bekezdését,
30. § (1), (4) és (7) bekezdését, 36. § (2) bekezdését a 2022. január 1-jén fennálló tényekre, jogviszonyokra és
a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50. §-a a következő (29)–(31) bekezdéssel egészül ki:
„(29) E törvénynek a Módtv.7 által megállapított 4. § (10) és (11) bekezdését, 6. § (6)–(9) bekezdését, 26/A. §
(6a)–(6c) bekezdését, 26/B. § (6) bekezdését, 27. § (6) bekezdését, 42. § (6) és (7) bekezdését és 48. § (4) bekezdését
a 2022. február 1-jén fennálló tényekre, jogviszonyokra és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(30) E törvénynek a Módtv.7 által megállapított 27. § (2a) bekezdését a 2022. július 1-jétől benyújtásra kerülő
kitermelési műszaki üzemi tervek jóváhagyása során kell alkalmazni azzal, hogy a bányavállalkozó által minimálisan
kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag mennyiséget éves bontásban a 2023. évtől kell szerepeltetni a kitermelési
műszaki üzemi tervben.
(31) A 2022. június 30-ig jóváhagyott végleges kitermelési műszaki üzemi terveket az e törvénynek a Módtv.7 által
megállapított 27. § (2a) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében 2022. augusztus 31-ig
felül kell vizsgálni, és be kell nyújtani a bányafelügyelet részére jóváhagyásra azzal, hogy a bányavállalkozó által
minimálisan kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag mennyiséget éves bontásban a 2023. évtől kell szerepeltetni
a kitermelési műszaki üzemi tervben.”

24. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„4. a bányajáradékra, annak és a 27/C. § szerinti kiegészítő bányajáradék befizetésére, továbbá a szabálytalanul
végzett bányászati tevékenység miatt kiesett bányajáradék pótlására szolgáló térítésre, illetve díjfizetésre,”
(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1b) bekezdése a következő 36. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke)
„36. a bányaüzem területén az egyéb gáztechnológia építésére, használatba vételére, üzemeltetésére, elbontására
és felhagyására”
(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)
(3) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a bányafelügyeleti hatósági feladatokat ellátó személyek részére biztosítandó szolgálati igazolvány és jelvény
biztosítására, használatára, az érintett személy azonosításához szükséges adattartalmára vonatkozó részletes
szabályokat,
b) a bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági jogkörébe tartozó létesítmények meghatározásának és a tűzvédelmi
ellenőrzés részletes szabályait,
c) a bányafelügyelet piacfelügyeleti ellenőrzése alá tartozó termékek piacfelügyeleti ellenőrzésére vonatkozó és
az importtermékek ellenőrzésével kapcsolatos részletes szabályokat, továbbá a piacfelügyeleti hatósági jogkörben
eljáró bányafelügyelet által – közigazgatási hatósági hatáskörben eljárva – alkalmazandó kiegészítő eljárási
szabályokat,
d) az előkutatás és az e törvény hatálya alá tartozó jogosultságok részletes szabályait,
e) a bányászati jog átruházása során a bányafelügyeleti vizsgálat részletes szabályait,
f ) a kutatási, feltárási, kitermelési, szüneteltetési, bányabezárási és tájrendezési, föld alatti gáztárolási és
meddőhányó-hasznosítási műszaki üzemi terv részletes tartalmi követelményeit, építőipari nyers- és alapanyagokra
megállapított bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv rendszeres felülvizsgálatának részletes
szabályait,
g) világörökségi területen az ásványi nyersanyag kitermelésének a feltételeit, megkezdett kitermelés esetén
az ezeknek a feltételeknek való megfelelés határidejét, valamint ezekhez kapcsolódóan a világörökségi területen
bányászati tevékenységre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásának részletes feltételeit,
h) a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot fennállását,
i) a 27/B. § (1) bekezdése szerinti szabályokat és követelményeket,
j) a bányafelügyelet piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot alapján lefolytatandó eljárásainak részletes
szabályait.”
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(4) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1d) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)
„k) a 27/C. § szerinti kiegészítő bányajáradékkal érintett termékek piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot
időtartama alatt figyelembevételre kerülő viszonyítási egységárát, valamint a kiegészítő bányajáradék fizetési
kötelezettséget megalapozó – a 27/C. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységi körökön belüli –
gazdasági tevékenységet,”
25. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 51. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„e) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
26. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
a)
30. § (6) bekezdés b) pontjában a „26/A. § (6b)” szövegrész helyébe a „26/A. § (6c)” szöveg,
b)
36. § (3) és (4) bekezdésében az „az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet” szövegrész helyébe
a „az e törvény végrehajtására a Hatóság elnöke által kiadott rendelet” szöveg,
c)
38. § (3) bekezdésében az „üzemeltetője” szövegrész helyébe az „üzemeltetője, továbbá az előkutatás
végzésére jogosult” szöveg,
d)
41. § (7b) bekezdésében a „26/A. § (6) és (7)” szövegrész helyébe a „26/A. § (6)–(7)” szöveg,
e)
42/O. § a) pontjában a „végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott” szövegrész helyébe
a „végrehajtására a Hatóság elnöke által kiadott rendeletben meghatározott” szöveg,
f)
44. § (4) bekezdésében az „a Kormány rendeletében meghatározott” szövegrész helyébe az „az e törvény
végrehajtására a Hatóság elnöke által kiadott rendeletben meghatározott” szöveg
lép.

2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása
27. §		
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. §-a a következő (1b) bekezdéssel
egészül ki:
„(1b) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 115. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban
a környezetvédelmi engedély az integrált építési és környezetvédelmi engedély részeként kerül kiadásra.”
28. §		
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (4) bekezdésében az „utak, valamint”
szövegrész helyébe az „utak, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott hálózatfejlesztési
tervben szereplő, új közcélú átviteli hálózati távvezeték, valamint” szöveg lép.

3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
29. §		
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §-a a következő (6a) bekezdéssel
egészül ki:
„(6a) Közcélú hálózat építése céljából a közterület (6) bekezdés szerinti felbontása a november 15. és március 15.
közötti időszakban is engedélyezhető, amennyiben a közművezeték üzemeltetője vállalja, hogy olyan műszakitechnológiai megoldás szerint jár el, amellyel az érintett közterület végleges helyreállítása a közúti közlekedés
biztonságát nem veszélyeztetve, az időjárási körülményekhez igazodva szakszerűen, a vonatkozó útügyi műszaki
előírásokban foglaltaknak megfelelve elvégezhető, és a közművezeték üzemeltetője az egyes nyomvonal jellegű
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló miniszteri rendelet szerinti alkalmassági időtartamra
jótállást vállal az elvégzett munkákra.”

4. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása
30. §		
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében a „megszegése esetén” szövegrész
helyébe a „megszegése esetén, valamint engedélyköteles tevékenység engedély nélkül történő végzése esetében”
szöveg lép.
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5. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása
31. §		
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény 17. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(E törvény – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt –)
„j) a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és a 401/2009/EK rendelet, valamint az (EU) 2018/1999
rendelet módosításáról szóló, 2021. június 30-i (EU) 2021/1119 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

6. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
32. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. §-a a következő 61a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„61a. Teljes mértékben integrált villamosenergia-tároló: az átviteli vagy az elosztóhálózatba integrált
villamosenergia-tároló, amely használatának célja az átviteli vagy az elosztóhálózat biztonságos és megbízható
működésének biztosítása, ide nem értve a kiegyenlítő szabályozást és a szűk keresztmetszet kezelését;”
33. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) Az átviteli rendszerirányító
a) aggregálást nem végezhet és
b) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – villamosenergia-tároló tulajdonjogát nem szerezheti meg, továbbá nem
létesíthet és nem üzemeltethet villamosenergia-tárolót.
(2) Az átviteli rendszerirányító az átviteli hálózat biztonságos és megbízható működése kizárólagos céljából
a legkisebb költség elve szerint az átviteli hálózat részét képező teljes mértékben integrált villamosenergia-tárolót
létesíthet és működtethet a Hivatal jóváhagyásával. A Hivatal a jóváhagyást megtagadja, ha a villamosenergia-tároló
üzemeltetése nem szükséges az átviteli rendszerirányító e törvényben, az (EU) 2019/943 európai parlamenti és
tanácsi rendeletben, valamint a 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2019/943 európai
parlamenti és tanácsi rendelet felhatalmazása alapján kiadott európai bizottsági rendeletben meghatározott
feladatainak végrehajtásához. A Hivatal eljárásának részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott rendelet
állapítja meg.”
34. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 33/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33/C. § (1) Az elosztó a Hivatal jóváhagyásával az elosztóhálózat biztonságos és megbízható működése céljából
a legkisebb költség elve szerint az elosztó hálózat részét képező teljes mértékben integrált villamosenergia-tárolót
létesíthet és működtethet.
(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti jóváhagyást megtagadja, ha a villamosenergia-tároló üzemeltetése nem
szükséges az elosztóhálózat biztonságos és megbízható működéséhez. A Hivatal eljárásának részletes szabályait
az e törvény végrehajtására kiadott rendelet állapítja meg.”
35. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény „Közvilágítás” alcíme a következő 34/C. §-sal egészül ki:
„34/C. § (1) A közúti és vasúti beruházások során létesült közvilágítási berendezés és tartozéka az üzembe
helyezés napján, e törvény erejénél fogva
a) ha a közvilágítási berendezések létrehozására nem az országos közút vagy vasút forgalombiztonsága érdekében
került sor, a közvilágításra kötelezett tulajdonába és a közvilágításra kötelezett vagy az e kötelezettséget átvállaló
személy üzemeltetésébe kerül,
b) ha a közvilágítási berendezések létrehozására az országos közút vagy vasút forgalombiztonsága érdekében
kerül sor, a Magyar Állam tulajdonába és az országos közút kezelőjének vagy a pályahálózat-működtetőjének
az üzemeltetésébe kerül.
(2) A törvényben kijelölt építtető az építési engedély iránti kérelmében nyilatkozik arról, hogy az országos közúti
és vasúti beruházások során újonnan létrehozott közvilágítási berendezések üzembe helyezésére a közút vagy
vasút forgalombiztonsága érdekében került-e sor. Az építtetői nyilatkozattétel előtt az országos közút kezelője vagy
a pályahálózat működtetője az építtető megkeresésére nyilatkozik arról, hogy az újonnan létrehozott közvilágítási
eszköz és tartozéka országos közút vagy vasút forgalombiztonságát szolgálja-e.”
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36. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 47. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) A (7) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a lakossági fogyasztó értesítése írásban történik azzal,
hogy a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó második értesítése
tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.”
37. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § (1) A hálózati engedélyes a hálózathasználati szerződés lényeges tartalmi elemeinek meghatározása során
nem alkalmazhat megkülönböztető szerződéses feltételeket aszerint, hogy a felhasználó melyik villamosenergiakereskedőtől vásárolja a villamos energiát.
(2) A hálózati csatlakozási szerződésbe foglalt, a rendszerhasználó által megszerzett jog (a továbbiakban e §
alkalmazásában: rendelkezési jog)
a) a b) pont szerinti kivétellel, a felhasználási hellyel együtt ruházható át,
b) a hálózati engedélyes által visszavásárolható, vagy
c) a (4) és (6) bekezdés szerinti esetekben ingyenesen átszáll a hálózati engedélyesre.
(3) A rendszerhasználó rendelkezési jogát – a (4) és a (6) bekezdés szerinti esetek kivételével – nem érinti az, ha azt
nem gyakorolja.
(4) Ha a termelő
a) villamosenergia-termelési tevékenysége megszüntetését követően a betáplálásra rendelkezésre álló
teljesítményét a tevékenység megszüntetésének napjától számított két évig, vagy
b) – az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó engedélyes kivételével – a betáplálásra rendelkezésre álló
teljesítményét a hálózati csatlakozási szerződés hatálybalépésének napját követő
ba) kiserőművek esetén három éven belül,
bb) 50 MW és ezt meghaladó teljesítő képességű erőmű esetén öt éven belül
nem veszi igénybe, a rendelkezési jog az adott teljesítmény vonatkozásában a törvényi határidő leteltét
követő napon a hálózati engedélyesre átszáll.
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti határidőt a hálózati engedélyes a termelő kérelmére legfeljebb egy alkalommal,
legfeljebb hat hónappal meghosszabbítja, ha a termelő a hálózati csatlakozási szerződés szerinti teljes csatlakozási
díjat a határidő meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtásáig megfizette.
(6) Ha a felhasználó vagy az erőmű vételezési teljesítménye tekintetében a termelő
a) a hálózathasználati szerződés felmondásának napjától számított öt évig az adott csatlakozási pont tekintetében
nem köt új hálózathasználati szerződést, vagy
b) rendszerhasználatidíj-fizetési kötelezettség elmulasztása miatti kikapcsolása napjától számított öt évig nem
rendezi a tartozását,
a rendelkezési jog az adott teljesítmény vonatkozásában a törvényi határidő leteltét követő napon a hálózati
engedélyesre átszáll.
(7) A hálózathasználati szerződésből eredő igények három év alatt évülnek el.
(8) Ha a felhasználó vagy a szerződéskötési folyamat igénybejelentője – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseire is figyelemmel – az elektronikus kapcsolattartást
választja, az e törvényben és a Vhr.-ben a felhasználó és a hálózati engedélyes közötti kapcsolattartásra előírt
írásbeliség kötelezettsége elektronikus úton is teljesíthető.
(9) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a hálózati engedélyes és a felhasználó jogviszonya vonatkozásában
előírt írásbeliség követelményének a hálózati engedélyes és a felhasználó bármely olyan módon eleget tehet,
amellyel a jognyilatkozat változatlan formában és tartalommal megjeleníthető, továbbá a nyilatkozattevő személye
és a nyilatkozat megtételének időpontja egyértelműen megállapítható. E követelménynek megfelel az engedélyes
által biztosított informatikai felületen rögzített kommunikáció.
(10) Ha az írásbeliség követelményének előírása ellenére az írásba foglalás elmaradt, a fél az írásbeliség hiányára
nem hivatkozhat, ha
a) az írásba foglalás elmaradása neki felróható, vagy
b) a teljesítés elfogadása kifejezetten vagy ráutaló magatartással megtörtént.
(11) A (6) bekezdés szerinti esetben a felek közötti jogviszony a jogviszonyra irányadó jogszabályok és a hálózati
engedélyes üzletszabályzata szerinti tartalommal jön létre.”
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38. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A villamosenergia-kereskedő – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – akkor jogosult a felhasználóval
vagy a szerződéskötési folyamat igénybejelentőjével a kapcsolatot elektronikusan tartani, ha azt a felhasználó vagy
a szerződéskötési folyamat igénybejelentője kéri, vagy ahhoz hozzájárult. Ha a felhasználó vagy a szerződéskötési
folyamat igénybejelentője az elektronikus kapcsolattartáshoz hozzájárult, az e törvényben és az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályokban a felhasználó vagy a szerződéskötési folyamat igénybejelentője és
a villamosenergia-kereskedő közötti kapcsolattartásra előírt írásbeliség kötelezettsége elektronikus úton is
teljesíthető.”
39. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 72. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal az engedélyesekkel és a rendszerhasználókkal történő egyeztetés eredménytelensége esetén
hivatalból kötelezi az érintett engedélyeseket az üzletszabályzatuk módosítására a fogyasztóvédelemről szóló
törvényben, továbbá az e törvényben, valamint az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak
érvényre juttatása érdekében. A módosítás elmulasztása esetén a Hivatal a 96. § (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza és hivatalból módosítja az üzletszabályzatot a fogyasztóvédelemről
szóló törvényben és az e törvényben, valamint az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak érvényre
juttatása érdekében.”
40. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 102/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az elektronikus hírközlő hálózati elemek tulajdonosa az elektronikus hírközlő hálózati elemekre és azok
igénybevételéhez szükséges szolgáltatásokra vonatkozóan – a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel –
az átviteli rendszerirányítóval a Vhr.-ben meghatározottak szerint szerződést köt és a szerződésben meghatározott
szolgáltatásokat nyújtja.”
41. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény a következő fejezettel egészül ki:

„XIII/B. FEJEZET
ENERGETIKAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK
114/I. § (1) A Hivatal energetikai szabályozási tesztkörnyezetet működtethet, amelynek célja, hogy ösztönözze
és támogassa olyan energetikai innovációs teljesítmények elterjedését, piacra lépését, amelyek elősegíthetik
a villamosenergia-rendszer fenntarthatóságának, költséghatékony működtetésének, a fogyasztói igények megfelelő
ellátásának vagy az ellátásbiztonság növelését.
(2) Energetikai innovációs teljesítmény bármely olyan, műszakilag és üzletileg megalapozott termék, szolgáltatás,
technológia, üzleti modell vagy más újítás létrehozása, vagy hazai átvétele, ami Magyarországon még nem terjedt el.
(3) Az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételre irányuló kérelmet a Hivatal bírálja el az e törvény
és a Hivatal elnöke által kiadott rendeletben meghatározott szabályok alapján. A Hivatal az energetikai szabályozási
tesztkörnyezetben való részvételt engedélyezi, ha a kérelemben foglalt innovációs teljesítmény megfelel
az (1) bekezdésben és a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott feltételeknek és nem veszélyezteti
a villamosenergia-ellátás biztonságát.
(4) A (3) bekezdés szerinti engedélyezés tekintetében a határozat tartalmazza
a) a Hivatal elnökének rendeletében, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban előírt egyes
rendelkezésektől való eltérés lehetőségét, az eltérés időbeli, tárgyi és területi hatályát, valamint
b) a kérelmező azon kötelezettségét, hogy a Hivatal elnökének rendeletében és a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek a Hivatal elnökének rendeletében meghatározottak alapján,
a határozatban foglalt eltérésekkel tegyen eleget.
(5) Az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben való részvételt a Hivatal legfeljebb 24 hónapra engedélyezi,
ami kérelemre, indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb további 24 hónappal meghosszabbítható, ha
a (3) bekezdésben foglalt feltételek továbbra is fennállnak. Az engedélyt a Hivatal visszavonja, ha megállapítja, hogy
a) az energetikai szabályozási tesztkörnyezetben résztvevő megsértette a határozatban foglaltakat vagy
b) a (3) bekezdésben foglalt feltételek már nem állnak fenn.
(6) Az e fejezet alapján lefolytatott eljárások nem érintik a 177/A. §-ban szabályozott mintaprojekteket.”
42. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 115. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„115. § (1) E törvény alkalmazásában építésügyi hatósági engedélyezési eljárások fajtái:
a) építési engedélyezési eljárás,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

10709

b) integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás,
c) használatbavételi engedélyezési eljárás,
d) fennmaradási engedélyezési eljárás,
e) megszüntetési eljárás.
(2) Az építésügyi hatóság (e fejezetben a továbbiakban: Hatóság) e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendeletben meghatározott esetben az építési engedélyezési eljárást megelőző előkészítő egyeztetést folytat
a nyomvonal kijelölés elősegítése érdekében.”
43. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„Integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás
132/B. § (1) A Hatóság a Hivatal által jóváhagyott hálózatfejlesztési tervben szereplő, új közcélú átviteli hálózati
távvezetékre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló jogszabály szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárást és a vezetékjogi engedélyezési eljárást ezen alcím szerinti
eljárásban összevontan folytatja le, és dönt az integrált építési és környezetvédelmi engedély (a továbbiakban ezen
alcím alkalmazásában: engedély) megadásáról.
(2) A Hatóság a környezeti hatásvizsgálat során a környezet- és természetvédelmi jogszabályokat alkalmazza.
(3) A környezet- vagy természetvédelmi szempontoknak való meg nem felelés esetén a kérelmet el kell utasítani.
(4) Az ügyintézési határidő 120 nap.
(5) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott hatósági döntéssel kapcsolatban indult perben a Fővárosi Törvényszék
kizárólagos illetékességgel jár el.
(6) Az engedélyre – az (1)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a vezetékjogi engedélyre vonatkozó rendelkezések
az irányadóak.”
44. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 143. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A hálózati engedélyes a rendszerhasználati díjakat és azok alkalmazásának feltételeit legkésőbb
a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt 1 nappal a honlapján és az ügyfélszolgálatán teszi közzé.”
45. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 144. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal 143. § (5) bekezdés szerinti határozatában rögzített, éves ármegállapítás alapján keletkező, az átviteli
rendszerirányítónak járó, a következő évek díjaiban elismerendő különbözeteket – az Szt. általános szabályaitól
eltérően – az átviteli rendszerirányító az éves beszámolójának mérlegében aktív időbeli elhatárolásként
szerepelteti. Az átviteli rendszerirányító az éves beszámolójának mérlegében a Hivatal határozata alapján
az átviteli rendszerirányítótól a következő évek díjaiban elvonandó különbözeteket passzív időbeli elhatárolásként
szerepelteti. Az átviteli rendszerirányító a Hivatal által a határkeresztező aukciókból származó tárgyévi bevétel
terhére hálózati beruházások finanszírozására engedélyezett összeget az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott fejlesztési célú támogatásként kezeli. Az ebben a bekezdésben foglaltak alapján elkészített
beszámoló a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1. § (5) bekezdése alkalmazásában
az Szt. rendelkezéseire figyelemmel megállapítottnak, azokkal összhangban állónak minősül.”
46. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 159. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a villamosenergia-piac
hatékony működésének felügyeletével, a felhasználók érdekeinek védelmével kapcsolatos feladatai körében,
továbbá az energiapolitikai célkitűzések, valamint a fenntartható fejlődés követelményeinek érvényesítésével
összefüggő feladatainak a támogatására energetikai szabályozási tesztkörnyezetet működtethet.”
47. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 163. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal együttműködik a felhasználói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel, átadja a felhasználói érdekek
képviseletét ellátó egyesületeknek és a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogszabályban meghatározott mindazon
adatokat és információkat, amelyek az engedélyes engedélyhez kötött tevékenységével és a felhasználói, valamint
lakossági fogyasztói érdek érvényesítésével egyaránt kapcsolatosak.”
48. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 168. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Az ügyintézési határidő)
„l) az energetikai szabályozási tesztkörnyezethez kapcsolódó eljárásban 152 nap.”
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49. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 24. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„24. a megújuló energiaforrásból és a nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származó energia eredetét
igazoló származási garanciára, annak kiadására, nyilvántartására, átruházására, az ilyen módon termelt energiát
értékesítő termelők beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségére, valamint a számlatulajdonosok adatainak
közzétételére vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)
„10. a tesztkörnyezet által támogatott célokat, a kérelem benyújtására jogosultak körét, a kérelem benyújtásával
kapcsolatos szabályokat, a kérelem elbírálásával kapcsolatos részletes szabályokat, az engedélyezhető eltérések
részletes tartalmát, a tesztkörnyezet résztvevőinek jogait és kötelezettségeit, az energetikai innovációs
teljesítmények alkalmazásával kapcsolatos felelősségi kérdéseket, az energetikai tesztkörnyezetben való részvétel
meghosszabbításának a feltételeit és a kötelezettségek megszegésével kapcsolatos jogkövetkezményekkel
kapcsolatos részletes szabályokat.”
(3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 6. pontja a következő e) alponttal
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg a kötelező átvételi jogosultságok, valamint
a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében)
„e) − a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben − a villamosenergia-termelés, a kereskedelmi
üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határidő meghosszabbított időszakát és
a meghosszabbítás feltételeit,”

50. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény a következő 172. §-sal egészül ki:
„172. § A Hivatal a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű
termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés,
a kereskedelmi üzem megkezdésének támogatási jogosultsághoz kapcsolódó határidőit − a Kormány által
kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben − rendeletével meghosszabbíthatja.”
51. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény a következő 178/D. §-sal egészül ki:
„178/D. § E törvénynek az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2021. évi CXXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: 2021Módtv2) megállapított 34/C. §-át a 2021Módtv2
hatálybalépését követően újonnan üzembe helyezett közvilágítási berendezések esetében kell alkalmazni.”
52. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény XXI. Fejezete a következő 178/Y. §-sal egészül ki:
„178/Y. § E törvénynek a 2021Módtv2-vel megállapított 60. § (4) és (5) bekezdését e rendelkezések
hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben, hatályos szerződések esetén is alkalmazni kell.”
53. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
a)
31. § c) pontjában a „készítése” szövegrész helyébe a „készítése a 2019/944/EU irányelvben foglaltak
figyelembevételével” szöveg,
b)
72. § (3) bekezdésében a „lényeges jogos érdeket sért” szövegrész helyébe az „a felhasználók jogos érdekeit
sérti” szöveg,
c)
116. § (1) bekezdésében az „az építésügyi hatóság (e fejezetben a továbbiakban: Hatóság)” szövegrész
helyébe az „a Hatóság” szöveg,
d)
171. § (5) bekezdésében a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. május 2-áig” szöveg
lép.
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7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
54. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 29. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a lakossági fogyasztó értesítése írásban történik azzal, hogy
a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes
levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas egyéb módon történik.”
55. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vezetékes PB-gáz szolgáltatónak rendelkeznie kell adatforgalmi és információs rendszerrel, mérő- és
adatátviteli eszközökkel, az elosztóvezetékek folyamatos felügyeletét ellátó, valamint a karbantartást és
az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel.”
56. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52. § A PB-gáz szolgáltató
a) elosztási tevékenységére a földgázelosztásra,
b) értékesítési tevékenységére a földgáz-kereskedelemre,
c) ügyfélszolgálatai tekintetében a földgázkereskedőre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az e törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltak szerint.”
57. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 63. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A földgázelosztó köteles az ügyfélszolgálatok működtetésére telefonos és elektronikus eléréssel, valamint
az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben azzal, hogy állandó ügyfélszolgálati irodát kell létesítenie a működési
engedélyében meghatározott működési területén található minden megyeszékhelyen és megyei jogú városban
vagy – ha működési területén ilyen város nincs – a legtöbb felhasználóval rendelkező településen.”
58. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 63/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyes – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – akkor jogosult a felhasználóval vagy
a szerződéskötési folyamat igénybejelentőjével a kapcsolatot elektronikusan tartani, ha azt a felhasználó vagy
a szerződéskötési folyamat igénybejelentője kéri, vagy ahhoz hozzájárult. Ha a felhasználó vagy a szerződéskötési
folyamat igénybejelentője az elektronikus kapcsolattartáshoz hozzájárult, az e törvényben és e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályokban a felhasználó vagy a szerződéskötési folyamat igénybejelentője és
az engedélyes közötti kapcsolattartásra előírt írásbeliség kötelezettsége elektronikus úton is teljesíthető.”
59. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 103. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában hatósági ár)
„e) a 141/A. § és a 141/J. § szerinti felajánlási ár,”
(2) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 103. § (2a) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A földgázellátással összefüggésben)
„f ) az egyetemes szolgáltató és az egyetemes szolgáltató 39. § szerinti hatósági áras forrásait biztosító
földgázkereskedő (a továbbiakban: egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő) a (2) bekezdés f ) pontjában,”
(foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.)

60. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 104/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal – figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre és a módszertani
útmutatókra – határozatban állapítja meg, legkésőbb az éves kapacitásaukció előtt 30 nappal, földgázelosztási
díj és elosztási átszállítási díj esetén az ÜKSZ szerinti éves kapacitáslekötési kérelem beadásának napja előtt
30 nappal. A Hivatal a rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló eljárás megindításakor felhívja az ügyfeleket
nyilatkozataiknak az eljárás megindításától számított 30 napon belül történő megtételére, amely határidő jogvesztő.
A Hivatal a határozatát a honlapján a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 40 nappal közzéteszi.”
(2) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 104/B. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A Hivatal a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezményekre, szorzókra és szezonális
faktorokra vonatkozó döntését – a (4) bekezdés szerinti eljárási szabályok és határidők alkalmazásával –
határozatban hozza meg.”
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61. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény IX. Fejezete a következő 109/B. §-sal egészül ki:
„109/B. § (1) A számvitelről szóló törvény általános szabályaitól eltérően, ha e törvényben és a felhatalmazása
alapján kiadott rendeletekben foglaltak alapján technológiai célra, hálózati veszteség, valamint mérési különbözet
pótlására vásárolt földgáz beszerzése vonatkozásában a földgázelosztóknak a tényadatok alapján ezen
a tevékenységen az árszabályozás feltételei szerint indokoltként elismerthez képest nyeresége vagy vesztesége
keletkezik, és annak árszabályozás szerinti indokolt mértéke figyelembevételre kerül, ennek érvényesítendő hatását
a földgázelosztók éves beszámolójuk mérlegében időbeli elhatárolásként szerepeltethetik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően készített beszámoló a Tao. tv. 1. § (5) bekezdése alkalmazásában
a számvitelről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel megállapítottnak, azokkal összhangban állónak minősül.”
62. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével,
továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos
feladatai körében)
„c) jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat és azok módosításait, valamint a jóváhagyást
feltételhez köti vagy megtagadja, a 113. § (1a) bekezdése alapján kérelemre mentesít az üzletszabályzat készítés
kötelezettsége alól, továbbá a 113. § (3) bekezdésében foglalt esetben az üzletszabályzatot hivatalból módosítja;”
63. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 129/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a bíróság a referenciaár-módszertant, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezményeket,
szorzókat és szezonális faktorokat, a rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltető által külön díj ellenében
végezhető szolgáltatások díjait vagy csatlakozási díjakat megállapító határozatot a (3) bekezdés szerinti
közigazgatási perben jogerősen hatályon kívül helyezi vagy megsemmisíti, a jogerős bírósági döntést közvetlenül
megelőzően alkalmazott referenciaár-módszertant, a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos
árkedvezményeket, szorzókat és szezonális faktorokat, díjakat és áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni, amíg
a Hivatal által a bírósági határozat alapján új eljárásban hozott, véglegessé vált határozat szerinti referenciaármódszertan, szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos árkedvezmények, szorzók és szezonális faktorok, vagy
díjak nem alkalmazandóak.”
64. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A 141/A. § és a 141/J. § alkalmazásában az ellátás típusú szerződés olyan szerződés, amely a földgázpiaci
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló jogszabály szerinti árak közül a földgáz árát,
a földgázszállítási és a földgáztárolási díjat, a nagykereskedői árrést, valamint a mobilgáz-finanszírozási költséget
tartalmazza, és amely alapján az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő az egyetemes szolgáltatás
keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a vásárló mindenkori igénye
alapján szolgáltatja a földgázt. Az ellátás típusú szerződés keretében egyetemes szolgáltatási célra földgázt vásárló
szerződő fél mindenkori igénye szerint kell átadni a földgáz mennyiséget, akkor is, ha az egyetemes szolgáltatók
részére vételre felajánlott földgázforrás mennyiségét meghatározó miniszteri rendeletben meghatározott
mennyiség az igényelt földgáz mennyiségnél kevesebb.”
65. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az (1) bekezdés szerinti negatív összegű árbevétel különbségek kumulált értéke meghaladja a pozitív
összegű árbevétel különbségek kumulált értékét, az egyenleget jogszabályban rögzített rendelkezések szerint meg
kell szüntetni.”
66. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
1.
113. § (1a) bekezdésében a „mentesítheti” szövegrész helyébe a „mentesíti” szöveg,
2.
124. § (5) bekezdésében a „kiszervezéshez történő” szövegrész helyébe a „kiszervezéshez és az alapvető
eszközökkel való rendelkezéshez történő” szöveg,
3.
129/A. § (2) bekezdés c) pontjában az „az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti” szövegrész helyébe
az „a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos” szöveg,
4.
129/B. § (2) bekezdésében az „az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti” szövegrész helyébe
az „a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos” szöveg és az „az (EU) 2017/460 bizottsági rendeletben
meghatározott” szövegrész helyébe az „a szállítási rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos” szöveg,
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
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129/B. § (3) bekezdésében az „az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti” szövegrész helyébe az „a szállítási
rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos” szöveg,
133. § (1) bekezdés 3. pontjában a „141–141/A” szövegrész helyébe a „141/A” szöveg és a „141/A–141/B”
szövegrész helyébe a „141/A” szöveg,
141/A. § (1) bekezdésében az „A volt közüzemi nagykereskedő” szövegrész helyébe az „Az egyetemes
szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
141/A. § (2) bekezdésében az „a volt közüzemi nagykereskedő” szövegrész helyébe az „az egyetemes
szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
141/A. § (6) bekezdésében a „szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe a „szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg és az „a volt közüzemi nagykereskedőtől”
szövegrész helyébe az „az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől” szöveg,
141/A. § (9) bekezdésében az „(1)–(3)” szövegrész helyébe az „(1), (2)” szöveg,
141/A. § (14) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „2” szöveg és a „2022” szövegrész helyébe
a „2024” szöveg,
141/E. §-ában a „141–141/B” szövegrész helyébe a „141/A” szöveg,
141/F. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A volt közüzemi nagykereskedő” szövegrész helyébe
az „Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
141/G. § (1) bekezdésében az „a 141. § (1) bekezdése szerinti, egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem
rendelkező volt közüzemi nagykereskedő” szövegrész helyébe az „az egyetemes szolgáltatót ellátó
földgázkereskedő” szöveg,
141/G. § (3) bekezdésében a „szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe a „szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
141/I. § (1) bekezdésében a „szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe a „szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
141/I. § (2) bekezdésében a „szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe a „szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
141/I. § (5) bekezdésében a „szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe a „szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
141/I. § (9) bekezdésében a „2022” szövegrész helyébe a „2024” szöveg,
141/I. § (11) bekezdésében a „2022” szövegrész helyébe a „2024” szöveg,
141/J. § (1) bekezdésében a „szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe a „szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
141/J. § (2) bekezdésében a „szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe a „szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
141/J. § (3) bekezdés a) pontjában a „szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe a „szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
141/J. § (3) bekezdés d) pontjában a „szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe a „szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
141/J. § (4) bekezdésében a „szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe a „szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg,
141/J. § (10) bekezdésében a „2022” szövegrész helyébe a „2024” szöveg,
141/J. § (11) bekezdésében a „szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe a „szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg és az „a volt közüzemi nagykereskedőtől”
szövegrész helyébe az „az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől” szöveg,
141/L. § (1) bekezdésében a „szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő”
szövegrész helyébe a „szolgáltatót ellátó földgázkereskedő” szöveg

lép.
67. §		
Hatályát veszti a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
a)
129/A. § (1) bekezdése,
b)
103. § (2a) bekezdés e) pontjában az „és a földgázkereskedő” szövegrész,
c)
141. § (1)–(6) bekezdése,
d)
141/A. § (3) bekezdése,
e)
141/A. § (8) bekezdése,
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f)
g)
h)
i)

141/A. § (10) és (11) bekezdése,
141/B. § (1)–(14) bekezdése,
141/K. § (1) bekezdése,
141/K. § (3) bekezdése.

8. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása
68. §		
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/A. § (2) bekezdése a következő
q) ponttal egészül ki:
(A FELIR tartalmazza)
„q) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatát szolgáló biomassza, köztes termék, bioüzemanyag,
folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok engedélyezési, nyilvántartási,
nyomonkövetési adatait, beleértve azok fogyasztási, felhasználási adatait is.”
69. §		
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 77. § (2) bekezdése a következő
k) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„k) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

9. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása
70. §		
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 5. § 33. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„33. faanyag kereskedelmi lánc szereplője: azon személy vagy szervezet, aki a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó
tevékenységet végez;”
71. §		
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/E. § (2) bekezdése
a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben megjelölt nyilvántartás tartalmazza]
„g) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló törvény hatálya alá tartozó erdei biomassza, fásszárú
biomassza, erdészeti és faipari maradványok előállítására, forgalmazására, feldolgozására és felhasználására
vonatkozó rendeletben meghatározott adatokat.”

10. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
módosítása
72. §

(1) A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 1. §-a a következő 3b. ponttal
egészül ki:
(E törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„3b. biomassza-energiatermelő: biomasszából hő- vagy hűtőenergiát vagy villamosenergiát előállító természetes
személy vagy gazdálkodó szervezet;”
(2) A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 1. §-a a következő 9a. és 9b. ponttal
egészül ki:
(E törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„9a. erdei biomassza: az Országos Erdőállomány Adattárban erdőrészletként nyilvántartott erdőben folytatott
erdőgazdálkodásból származó erdei faválaszték;
9b. fásszárú biomassza: az erdei biomasszán kívüli erdei faválaszték;”
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(3) A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 1. §-a a következő 21a. ponttal
egészül ki:
(E törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„21a. mezőgazdasági biomassza: közvetlenül a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve)
származó biomassza;”
73. §		
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 3. alcím címe helyébe a következő
rendelkezés lép:

„3. A folyékony bio-energiahordozók, a bioüzemanyagok, a biomasszából előállított tüzelőanyagok,
valamint a köztes termékek és ezek alapanyagai fenntarthatósági követelményei”
74. §		
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 3. § (3)–(5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv és az erdészeti hatóság egyszázezer forinttól egymillió forintig terjedő
bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, biomasszából előállított
tüzelőanyagok vagy ezek alapanyagául szolgáló termékek – ideértve a köztes termékeket is – vonatkozásában
nem tesz eleget az e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott nyomon
követhetőségi, és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeknek. Ha a kötelezett kötelezettségének
a bírság kiszabását követően sem tesz eleget, a bírság ismételten kiszabható.
(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv, az erdészeti hatóság és az állami adó- és vámhatóság egyszázezer forinttól
egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók,
biomasszából előállított tüzelőanyagok vagy ezek alapanyagául szolgáló termékek – ideértve a köztes termékeket
is – fenntarthatósága igazolása során az e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben
meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából valótlan tényt állít, valótlan adatot
szolgáltat, vagy valótlan nyilatkozatot tesz. Ha a kötelezett kötelezettségének a bírság kiszabását követően sem tesz
eleget, a bírság ismételten kiszabható.
(5) A bírság kiszabása során figyelembe kell venni annak a biomasszának, köztes terméknek, bioüzemanyagnak,
folyékony bio-energiahordozónak vagy biomasszából előállított tüzelőanyagnak a mennyiségét, amelyre
vonatkozóan a (3) és (4) bekezdés szerinti kötelezettségnek nem tettek eleget.”
75. §

(1) A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 4. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó és biomasszából előállított
tüzelőanyag fenntartható előállításának minősítésére vonatkozó követelmények teljesítésének ellenőrzése során,
továbbá e törvény hatálya alá tartozó kérelemre induló eljárásban a mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvánvaló
hibát kijavítja.”
(2) A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 4. § (3)–(5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Fenntarthatósági bizonyítvány és a mezőgazdasági igazgatási szerv, valamint az erdészeti hatóság
nyilvántartásában szereplő adatokra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárásban kizárt a sommás
eljárás alkalmazása.
(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv, valamint az erdészeti hatóság részére a bioüzemanyagok, folyékony
bio-energiahordozók, biomasszából előállított tüzelőanyagok vagy ezek alapanyagául szolgáló termékek
előállításához kapcsolódó fenntartható minősítés ellenőrzéséért, a nyilvántartásba vételéért, továbbá
a fenntarthatósági bizonyítvány kiállításáért az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(5) A mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett, a 8/A. § (1) bekezdése szerinti, valamint az e törvény
végrehajtására kiadott rendelet szerinti nyilvántartásba vétel hatályának további egy évvel történő
meghosszabbítására irányuló eljárást a mezőgazdasági igazgatási szerv – az eljárás végleges vagy jogerős
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lezárásáig – felfüggeszti, ha a nyilvántartottal szemben az e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti
adatszolgáltatási kötelezettség megszegése miatt hatósági nyilvántartásból való törlési eljárás van folyamatban.”
(3) A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 4. §-a a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Az ügyintézési határidő a mezőgazdasági igazgatási szerv, valamint az erdészeti hatóság hatósági felügyelettel
kapcsolatos eljárása esetén százhúsz nap.”
76. §		
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 5. alcím címe helyébe a következő
rendelkezés lép:

„5. A folyékony bio-energiahordozók, a bioüzemanyagok, a biomasszából előállított tüzelőanyagok,
valamint a köztes termékek, és ezek alapanyagai eredetének nyomon követése”
77. §		
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 8. és 8/A. §-a helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„8. § (1) A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, a biomassza-energiatermelő, valamint az üzemanyagforgalmazó a folyékony bio-energiahordozók, a bioüzemanyagok, a biomasszából előállított tüzelőanyagok,
a köztes termékek és ezek alapanyagainak értékesítése, feldolgozása vagy felhasználása során az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott tartalmú dokumentummal igazolja a bioüzemanyag, folyékony
bio-energiahordozó, a biomasszából előállított tüzelőanyag, a köztes termék és ezek alapanyagául szolgáló
termékek nyomon követhetőségét.
(2) A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, az üzemanyag-forgalmazó, valamint a biomasszaenergiatermelő – a biomassza típusának megfelelően – a mezőgazdasági igazgatás szerv és az erdészeti hatóság
részére az e törvény, valamint a végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott módon és időközönként az ott
meghatározott adatokat szolgáltatja.
8/A. § (1) A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, valamint az üzemanyag-forgalmazó a nyomon
követhetőségre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét a mezőgazdasági igazgatási szerv által létrehozott és
működtetett közhiteles elektronikus nyilvántartáson keresztül teljesítheti.
(2) A 8/B. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végző személy kivételével, aki a 8. § (1) bekezdése
szerinti termékértékesítést, feldolgozást vagy felhasználást kíván folytatni, az erre irányuló szándékát
a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenti. A bejelentendő adatok körét az e törvény végrehajtására kiadott
rendelet határozza meg. A bejelentésben meg kell jelölni természetes személy bejelentő esetén a (3) bekezdés
szerinti adatokat is.
(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti nyomon követhetőség biztosítására az elektronikus
nyilvántartási rendszerben a természetes személy biomassza-kereskedőről, biomassza-feldolgozóról, valamint
üzemanyag-forgalmazóról – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott személyes adatnak
nem minősülő adatokon túl – az alábbi adatokat rögzíti:
a) név,
b) lakcím,
c) születési hely, idő és
d) anyja születési neve.
(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv az általa vezetett nyilvántartás alábbi adatait honlapján közzéteszi:
a) az ügyfél BIONYOM nyilvántartási számát, valamint a regisztrációs számát, ha az ügyfél rendelkezik azzal,
b) a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát,
c) a nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó nevét, valamint természetes személy nevét, ha ehhez az ügyfél
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint hozzájárult,
d) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját,
e) az arra vonatkozó adatot, hogy az ügyfelet biomassza-kereskedőként, biomassza-feldolgozóként vagy
üzemanyag-forgalmazóként tartja nyilván,
f ) a BIONYOM nyilvántartásból való törlés tényét és okát.
(5) A mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett nyilvántartás – az érintett természetes személy személyes
adatainak kivételével – közhiteles nyilvántartásnak minősül.
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(6) Ha a nyilvántartásban szereplő személy azon tevékenységét, amely miatt a nyilvántartásban szerepel,
a továbbiakban nem folytatja, kérelmezi az adatainak a nyilvántartásból való törlését. A mezőgazdasági igazgatási
szerv az érintett személy adatait a kérelem beérkezését követő év január 1-jét követő ötödik év végéig kezelheti.”
78. §		
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 5. alcíme a következő 8/B. és
8/C. §-sal egészül ki:
„8/B. § (1) Aki az e törvény szerinti célokra, a nem általa termelt erdei biomasszából, erdészeti, faipari maradvány
anyagokból vagy fásszárú biomasszából előállított tüzelőanyagot vagy ezek alapanyagait megvásárolja, értékesíti,
feldolgozza, felhasználja, a tevékenység megkezdése előtt az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott adatait nyilvántartásba vétel céljából bejelenti az erdészeti hatósághoz.
(2) Az erdészeti hatóság vezeti az erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti és faipari maradvány anyagok
előállítására, forgalmazására, feldolgozására és felhasználására vonatkozó, bioüzemanyagok, folyékony
bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról
szóló kormányrendelet alapján meghatározott adatokról szóló nyilvántartást.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végző, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
adatokat – a jogszabályban meghatározott módon és időközönként – az erdészeti hatóság által létrehozott és
működtetett közhiteles elektronikus nyilvántartáson keresztül szolgáltatja.
(4) Az erdészeti hatóság honlapján közzéteszi az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végző faanyag kereskedelmi
lánc azonosítóját és az (1) bekezdés szerinti tevékenységei megnevezését.
(5) A biomassza-energiatermelő állítja ki a fenntarthatósági igazolást a részére a biomassza-termelő által
felhasználásra átadott erdei biomasszára, erdészeti maradvány anyagokra vagy fásszárú biomasszára vonatkozóan.
A fenntarthatósági igazolás alapjául szolgáló, a biomassza nyomon-követhetőségét igazoló adatokat a biomassza
termelő szolgáltatja.
8/C. § (1) A 8/B. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt az érintett személy a tevékenység megkezdése előtt
az erdészeti hatóság elektronikus felületén benyújtott bejelentéssel köteles kezdeményezni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés a bejelentő alábbi adatait, nyilatkozatait tartalmazza:
a) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy biomassza-kereskedői, biomassza-feldolgozói vagy biomasszaenergiatermelői tevékenységi körben kéri a nyilvántartásba vételét, vagy a nyilvántartásból való törlését;
b) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint a faanyag kereskedelmi lánc
szereplők nyilvántartása érdekében meghatározott adatait.
(3) Biomassza-kereskedő vagy biomassza-energiatermelő esetében a bejelentés tartalmazza:
a) az erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag készletezésére használt telephelyek
címét;
b) a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, eljárásainak és az ahhoz
kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszerének leírását;
c) a fenntartható és nem fenntartható eredetű erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány
anyag elkülönítésére alkalmazott nyilvántartási, készletezési, kockázat elemzési, kockázat csökkentési módszerek
leírását.
(4) Erdei biomassza-feldolgozó esetében a bejelentés tartalmazza:
a) a létesítmény címét, ahol az erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag feldolgozói
tevékenység folyik,
b) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a létesítmény mikor kezdte meg a működését,
c) az alkalmazott technológia szöveges leírását,
d) az alapanyag (erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag), az egyéb felhasznált
anyag, a feldolgozási eljárás során keletkezett végtermék, a melléktermék és a hulladék megnevezését és KN-kódját,
e) az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék és a hulladék közötti számszerű
összefüggést leíró technológiai együtthatókat,
f ) az erdei biomasszát, fásszárú biomasszát, erdészeti-, faipari maradvány anyagot feldolgozó üzem maximális éves
kapacitását végtermék szerinti bontásban,
g) a gyártáshoz kapcsolódóan arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása
alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, vagy
tényleges értékek kombinációja alapján történik-e,
h) alapértelmezett értékek alkalmazása esetén azok értékét,
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i) tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, vagy tényleges érték
kombinációjának alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékeit,
j) a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének, eljárásainak és az ahhoz
kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszerének leírását, valamint
k) a fenntartható és nem fenntartható eredetű erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti maradványanyag
és az ebből keletkezett faipari melléktermékek elkülönítésére alkalmazott nyilvántartási, készletezési, kockázat
elemzési, kockázat csökkentési módszerek leírását.
(5) Ha az erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti-, faipari maradvány anyagra vonatkozóan a kérelmező
a (4) bekezdés g)–i) pontja alapján a kibocsátási komponensek meghatározásához a bioüzemanyagok, folyékony
bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való
megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású -gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri
rendeletben nem szereplő ÜHG kibocsátás elkerülés értéket használ a termelésre, szállításra, feldolgozásra
vagy ezek összértékére vonatkozóan, az ügyfél a számításra vonatkozó független szakértő által ellenjegyzett
dokumentummal igazolja annak megfelelőségét, melyet elektronikusan csatol az (1) bekezdés szerinti
bejelentéshez.”
79. §		
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Az üzemanyag-forgalmazó minden naptári évre vonatkozóan, a tárgyévet követő év augusztus 31. napjáig jelentést
nyújt be az állami adó- és vámhatóságnak:)
„a) az általa forgalomba hozott üzemanyag és más, közlekedésben felhasznált energiatermék tekintetében
a forgalomba hozott teljes mennyiségről, valamint”
80. §		
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 11. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, a mezőgazdasági igazgatási szerv, az erdészeti hatóság,
az állami adó- és vámhatóság, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara és a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyagok és folyékony
bio-energiahordozók, valamint a biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntartható módon történt előállítását
igazoló dokumentumok nyilvántartásához, a dokumentumban szereplő adatok és a nyomon követhetőség
ellenőrzéséhez, valamint fenntarthatósági bizonyítvány kiállításához az általuk kezelt adatbázisokból egymásnak
adatot szolgáltatnak.”
81. §		
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdése a következő
n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„n) a személyes adatok kivételével az erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti és faipari maradványok
előállítására, forgalmazására, feldolgozására és felhasználására vonatkozó kötelezően nyilvántartandó adatokat.”
82. §		
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
a)
11. § (1a) bekezdésében a „bioüzemanyagok, valamint” szövegrész helyébe a „bioüzemanyagok,
a biomasszából előállított tüzelőanyagok, valamint” szöveg,
b)
11. § (2) bekezdésében a „bio-energiahordozók” szövegrész helyébe a „bio-energiahordozók, valamint
a biomasszából előállított tüzelőanyagok” szöveg,
c)
11. § (4) bekezdésében a „MePaR” szövegrész helyébe a „MePAR” szöveg és a „MePaR-böngésző” szövegrész
helyébe a „MePAR-böngésző” szöveg,
d)
15. § b) pontjában az „irányelvnek” szövegrész helyébe az „irányelvnek,” szöveg
lép.
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83. §		
Hatályát veszti a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
a)
7. § (2) bekezdésében az „A bírság összege az azt kiszabó hatóság bevételét képezi.” szövegrész,
b)
7. § (5) bekezdésében az „A bírság összege az azt kiszabó hatóság bevételét képezi.” szövegrész,
c)
9. § (5) bekezdésében az „A bírság összege az azt kiszabó hatóság bevételét képezi.” szövegrész,
d)
10. § (5) bekezdésében az „A bírság összege az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
bevételét képezi, amelyet az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó, közlekedési
ágazatot érintő tevékenységek, intézkedések támogatására kell fordítani.” szövegrész.

11. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása
84. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2023. június 30. napjáig történő igénybevételéért az ingatlanhasználót
terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb
költségeinek végrehajtására az e törvénynek az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXVI. törvénnyel hatályon kívül helyezett 52. §-ában foglaltakat kell
alkalmazni.”
85. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény
hatálybalépésétől 2023. június 30. napjáig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásába bevont
hulladékgazdálkodási vagyonelem átruházásához, a vagyonelemek birtoklását, hasznosítását, használatát, a hasznai
szedését, valamint az azzal való rendelkezést érintő szerződéses jogviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez és
módosításához a miniszter előzetes jóváhagyása szükséges.”
86. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 93. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„m) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
87. §		
Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §-a.

12. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása
88. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 1. § (4) bekezdése a következő m) ponttal
egészül ki:
[Nem terjed ki a törvény hatálya az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban:
EGT-megállapodásban részes államok) területén található repülőtérről induló vagy oda érkező légi járatok
üzemeltetésére, a következő esetekben]
„m) az Egyesült Királyságban található repülőterekről induló és az EGT területén található repülőterekre érkező
járatok.”
89. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 42. § (2) bekezdése a következő t) ponttal
egészül ki:
(E törvény – a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt –)
„t) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Egyesült Királyságból érkező járatoknak az uniós
kibocsátáskereskedelmi rendszerből való kizárása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. június 17-i
(EU) 2021/1416 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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90. §		
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény
a)
1. § (4) bekezdés j) pontjában az „l) pont” szövegrész helyébe az „l) és m) pont” szöveg,
b)
1. § (4) bekezdés k) pontjában az „l) pont” szövegrész helyébe az „l) és m) pont” szöveg
lép.

13. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása
91. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5/H. § (1a) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1a) A figyelmeztetés közigazgatási szankció nem alkalmazható a következő esetekben:
a) engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, vagy engedély nélkül történő megszüntetése,
b) ha a jogsértés az energetikai ellátásbiztonságot sérti vagy veszélyezteti,
c) a jogszabálysértés vagy annak következményei helyreállítására nincs lehetőség,
d) az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat. Tv.) 15. § (1) bekezdése szerinti
energiamegtakarítási és 15/E. § (1) bekezdése szerinti járulékfizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása
esetén,
e) az energiamegtakarításnak az Ehat. Tv. 15/D. § (7) bekezdése szerinti nem megfelelő megállapítása esetén.”
92. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény I. Fejezete a következő alcímmel
egészül ki:

„3/C. A hitelesített energiamegtakarítások nyilvántartása
5/J. § Ezen alcím és a 21/A. § alkalmazásában:
a) energiamegtakarítás: az az energiamennyiség, amellyel az Ehat. Tv. 15. § (1) bekezdése szerinti
energiamegtakarítási kötelezettség teljesítését szolgáló energiahatékonyság-javító intézkedés vagy beruházás
végrehajtása után a mért vagy becsült fogyasztás az intézkedést vagy beruházást megelőző fogyasztáshoz képest
csökkent,
b) energiamegtakarítás jogosultja: az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet szerint addicionálisnak minősülő hozzájárulás nyújtását megállapító írásbeli megállapodásban
az energiamegtakarítás jogosultjaként megjelölt személy, ilyen megállapodás hiányában pedig az a személy,
aki az energiahatékonyság-javító intézkedés vagy beruházás végrehajtásához az addicionálisnak minősülő
hozzájárulást kifejtette.”
93. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 3/C. alcíme a következő 5/K. és
5/L. §-sal egészül ki:
„5/K. § (1) A Hivatal online felületen – a hitelesített energiamegtakarítások nyilvántartásában – tartja nyilván
az energiamegtakarításnak, valamint az energiamegtakarítás jogosultjának a Hivatal elnökének rendeletében
meghatározott – személyes adatnak nem minősülő – adatait. Ezen adatokat az energiamegtakarítás Ehat. Tv. 15/A. §
(4) bekezdés szerinti hitelesítését ellátó energetikai auditáló szervezet az energiamegtakarítás hitelesítését követően
haladéktalanul felvezeti a Hivatal online felületén.
(2) A hitelesített energiamegtakarítás jogosultjának személyében bekövetkező változást az átruházó köteles
haladéktalanul bejelenteni az (1) bekezdés szerinti online felületen. A hitelesített energiamegtakarítás
átruházásához a jogosult személyében bekövetkezett változásnak a nyilvántartásba való bejegyzése szükséges,
az átruházás az (1) bekezdés szerinti online felületen történő bejelentéssel válik hatályossá.
(3) A hitelesítést ellátó energetikai auditáló szervezet az energiamegtakarítás természetes személy jogosultjának
– a személyes adatai közül – kizárólag a nevét és lakcím adatát rögzíti a hitelesített energiamegtakarítások
nyilvántartásában.
(4) A (3) bekezdés szerinti személyes adatot a Hivatal az Ehat. Tv. 15. § (1) bekezdése szerinti energiamegtakarítási
kötelezettség teljesítése, a hitelesített energiamegtakarítással mint vagyoni értékű joggal való kereskedelem
biztonsága, valamint ellenőrzési feladatainak ellátása céljából az Ehat. Tv. 12. §-ában meghatározott kötelezettségi
időszak lejártát követő 5. év végéig kezeli.
5/L. § A hitelesített energiamegtakarítások nyilvántartásában szereplő, egy adott évre elszámolható
energiamegtakarítás adatait, ideértve a hitelesített energiamegtakarítás természetes személy jogosultjának nevét és
címét a Hivatal a következő év március 31-ig az energiahatékonysági tájékoztató honlapján elérhetővé teszi.”
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94. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 8. alcíme a következő 21/A. §-sal
egészül ki:
„21/A. § Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy a hitelesített energiamegtakarításról, valamint
az energiamegtakarítás jogosultjáról vezetett nyilvántartás – személyes adatnak nem minősülő – adattartalmát
rendeletben állapítsa meg.”

14. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény
módosítása
95. §		
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 12. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„12. § A Szövetség központi készletező szervezet, amelynek feladata a biztonsági kőolajkészlet megvásárlása,
tárolása és értékesítése, az ehhez szükséges tárolók létesítése, működtetése és fejlesztése, valamint a földgáz
biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fbkt.) meghatározott feladatok
teljesítése, továbbá közreműködik a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott, a motorhajtóanyagok minőségi adatairól szóló jelentés elkészítésében.”
96. §		
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 13. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Szövetség e törvény alapján létrehozott jogi személy, működését saját bevételeiből fedezi, a bevételeket
a készletezési költségek fedezésére, kőolaj-, kőolajtermék-, villamosenergia-tároló vásárlására, létesítésére,
fejlesztésére, a tároló társaságokban való tulajdonszerzésre és hiteleinek törlesztésére, a Szövetség
működésére, a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott,
a motorhajtóanyagok minőségi adatairól szóló jelentés elkészítésében való közreműködésre, valamint az Fbkt.-ban
meghatározott feladatai teljesítésére fordíthatja. A Szövetség nem alanya a társasági adónak. A Szövetség a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény szerinti egyéb
szervezetnek minősül.”
97. §		
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 16. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„16. § A Szövetség az e törvényben és az Fbkt.-ben előírt tevékenységein kívül, csak az azokkal összefüggő
– a Szövetség Alapszabályában (a továbbiakban: alapszabály) meghatározott – tevékenységek gyakorlására
jogosult.”
98. §		
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 17. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az alapszabály tartalmazza
1. a Szövetség székhelyét,
2. a Szövetség szervezeti felépítését és működését,
3. a tagsági viszony létrejöttének és megszűnésének részletes szabályait,
4. a Szövetség tagjainak e törvényben nem szabályozott jogait és kötelezettségeit, továbbá e kötelezettségek
elmulasztásának jogkövetkezményét,
5. a Szövetség gazdálkodási rendjének részletes szabályait,
6. a felszabadított biztonsági kőolaj- és földgázkészlet értékesítésének rendjét,
7. a Szövetség tagjai által a Szövetségnek fizetendő tagi hozzájárulás megfizetésének részletszabályait,
8. a kőolaj- és kőolajtermék-készletezés rendszerének részletes szabályait, különösen
a) a készlet azonosításának, számbavételének módszereit, nyilvántartásának rendjét,
b) a készletállomány összetételére vonatkozó termékszerkezet-összetételi arányok, valamint a mennyiségi és
minőségi paraméterek meghatározásának módját,
c) a készlet vagy annak része tulajdonjoga megállapíthatóságának és bírósági végrehajtás alóli mentességének
biztosítása érdekében alkalmazandó jelölés módját,
9. a kőolaj- és kőolajtermék-készletek minőségének megőrzése céljából történő kőolaj és kőolajtermék cserélésének
gyakoriságát, módját és rendszerét, a normatív veszteségre vonatkozó előírásokat,
10. a tag és a Szövetség közötti elektronikus kapcsolattartás szabályait, valamint az üzemszüneti rendelkezéseket,
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11. a földgázkészletezés rendszerének részletes szabályait,
12. a Szövetség adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint
13. amit e törvény és az Fbkt. alapján az alapszabályban szükséges szabályozni.”
99. §		
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 42. § (6) bekezdésében
a „g)” szövegrész helyébe a „7.” szöveg lép.

15. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása
100. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 159. §-a a következő 10. ponttal egészül ki:
(E törvény)
„10. a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

II. FEJEZET
AZ EGYES KÖZLEKEDÉSI TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
16. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
101. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„A járművezetők kiküldetésére vonatkozó rendelkezések
18/N. § Ezen alcím alkalmazásában:
1. kétoldalú áruszállítási művelet: az áruknak fuvarozási szerződés alapján történő mozgatása, ahol a felrakodás vagy
a lerakodás a fuvarozást végző gazdálkodó szervezet székhelye szerinti tagállamban, vagy harmadik országban van;
2. kétoldalú személyszállítási művelet: személyek autóbusszal végzett szállítása különjárat vagy menetrend szerinti
járat keretében, ahol
a) az utas felvétele vagy az utas letétele a szállítást végző gazdálkodó szervezet székhelye szerinti vagy harmadik
országban történik, vagy
b) az utas felvétele és letétele a székhely szerinti tagállamban történik, miután az autóbusszal végzett
személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról
szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti helyi kirándulást tettek
a szállítást végző gazdálkodó szervezet székhelyén kívüli tagállamban vagy harmadik országban;
3. tranzit áru- és személyszállítási művelet: a jármű másik tagállam területén áru be- vagy kirakodása, utasok felvétele
vagy letétele nélkül halad át;
4. gazdálkodó szervezet: más tagállam gazdálkodó szervezete.
18/O. § (1) Magyarország területén díj ellenében végzett közúti árutovábbítást és autóbusszal díj ellenében végzett
személyszállítást végző gazdálkodó szervezet által foglalkoztatott külföldi járművezető – a (2)–(6) bekezdésben
foglalt kivétellel – kiküldött munkavállalónak minősül, ha a gazdálkodó szervezet a járművezetőt Magyarország
területére saját nevében és irányítása alatt küldi ki, a gazdálkodó szervezet és a szolgáltatás Magyarországon
működő címzettje között létrejött szerződés alapján, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet és a járművezető
a kiküldetés idején munkaviszonyban áll egymással.
(2) A tranzit áru- és személyszállítási műveletet és a kétoldalú áru- és személyszállítási műveletet, valamint
az üresjáratot végrehajtó külföldi járművezető nem tekinthető kiküldött munkavállalónak.
(3) Nem tekinthető kiküldött munkavállalónak a kétoldalú áruszállítási műveletet végrehajtó külföldi járművezető, ha
a) egy berakodási és kirakodási
b) egy berakodási vagy
c) egy kirakodási
tevékenységet is elvégez azokban a tagállamokban vagy EGT-n kívüli országban, amelyeken áthalad, feltéve, hogy
a járművezető nem ugyanabban a tagállamban rakodja be és ki az árukat.
(4) Ha a fuvarozást végző gazdálkodó szervezet székhelye szerinti államból kiinduló olyan kétoldalú áruszállítási
műveletet – amely során nem került sor a (3) bekezdés szerinti további tevékenységre – a gazdálkodó szervezet
székhelye szerinti állam területére irányuló kétoldalú áruszállítási művelet követ, a (3) bekezdésben a további
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tevékenységek tekintetében meghatározott mentességet a (3) bekezdésben említett feltételek mellett legfeljebb
két további berakodási és kirakodási vagy két berakodási vagy két kirakodási műveletre kell alkalmazni.
(5) Nem tekinthető kiküldött munkavállalónak a kétoldalú személyszállítási műveletet végrehajtó külföldi
járművezető, ha egy alkalommal utasokat vesz fel és tesz le, vagy vesz fel vagy tesz le azon tagállamokban vagy
EGT-n kívüli országban, amelyeken áthalad, amennyiben a járművezető nem kínál személyszállítási szolgáltatásokat
az útja során érintett tagállamban található két helyszín között. Ez a rendelkezés a visszaútra is megfelelően
alkalmazandó.
(6) Nem tekinthető kiküldött munkavállalónak a külföldi járművezető, ha kombinált szállítási műveletek részét
képező kezdeti vagy végső közúti szállítást végez, ha a szóban forgó közúti szakasz maga is kétoldalú szállítási
műveletekből áll.
(7) A nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-ei
1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1072/2009/EK rendelet), az 1073/2009/EK
rendeletben és kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján meghatározott kabotázsműveleteket végző
külföldi járművezető kiküldött munkavállalónak minősül.
18/P. § (1) Magyarország területén díj ellenében végzett közúti árutovábbítást és autóbusszal díj ellenében
végzett személyszállítást végző gazdálkodó szervezet legkésőbb a járművezető kiküldetésének kezdetekor a belső
piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség
teljesítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott belső piaci információs rendszerhez (a továbbiakban:
IMI-rendszer) kapcsolódó nyilvános felületen elérhető többnyelvű formanyomtatvány útján kiküldetési nyilatkozatot
nyújt be, és gondoskodik annak naprakészen tartásáról.
(2) A kiküldetési nyilatkozat tartalmazza:
a) a közúti fuvarozó nevét, közösségi engedélyének számát,
b) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítást és autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítást végző
gazdálkodó szervezet székhelye szerinti tagállamban lévő szakmai irányító vagy más kapcsolattartó(k)
elérhetőségeit,
c) a járművezető nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, tartózkodási helyének címét és vezetői engedélyének
számát,
d) a járművezető munkaszerződésének kezdőnapját és a munkaszerződésre alkalmazandó jogot,
e) a kiküldetés tervezett kezdő és végdátumát,
f ) a gépjármű rendszámát, valamint
g) azt, hogy a végzett szállítási szolgáltatás árufuvarozásnak, személyszállításnak, nemzetközi fuvarozásnak vagy
kabotázsműveletnek minősül.
(3) Magyarország területén díj ellenében végzett közúti árutovábbítást és autóbusszal díj ellenében végzett
személyszállítást végző gazdálkodó szervezet nyomtatott vagy elektronikus formában a járművezető rendelkezésére
bocsátja, valamint a járművezető magánál tartja és az ellenőrzés során kérésre bemutatja az IMI-rendszeren
keresztül benyújtott kiküldetési nyilatkozat egy példányát.
(4) Magyarország területén díj ellenében végzett közúti árutovábbítást és autóbusszal díj ellenében végzett
személyszállítást végző gazdálkodó szervezet a kiküldetés időtartamának végét követően az ellenőrzést végző
hatóság közvetlen megkeresésére, a megkeresést követő 56 napon belül az IMI-rendszerhez kapcsolódó nyilvános
felületen benyújtja
a) a fuvarlevél másodpéldányát,
b) a menetíró készülékben rögzített adatokat és azon tagállamok betűjelét, amelyekben a járművezető
a nemzetközi közúti szállítási műveletek vagy kabotázsműveletek végzésekor tartózkodott,
c) a kiküldött járművezetőnek a kiküldetés időtartamára vonatkozó díjazásával kapcsolatos dokumentumokat,
d) a munkaszerződést vagy az azzal egyenértékű okiratot,
e) a járművezető munkájára vonatkozó munkaidő-nyilvántartó lapokat és
f ) a kifizetést igazoló dokumentumokat.
(5) Ha a díj ellenében végzett közúti árutovábbítást és autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítást végző
gazdálkodó szervezet a kért dokumentumokat nem nyújtja be a meghatározott határidőn belül, az ellenőrzést
végző hatóság az IMI-rendszeren keresztül megkeresi a gazdálkodó szervezet székhelye szerinti tagállam illetékes
hatóságát. Megkeresés esetén a gazdálkodó szervezet székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága hozzáférhet
a kiküldetési nyilatkozathoz és a gazdálkodó szervezet által az IMI-rendszer nyilvános felületén benyújtott más
információkhoz.
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(6) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítást és autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítást végző
gazdálkodó szervezet székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának megkeresésére a kért dokumentumot és
információt a megkeresés napjától számított 25 munkanapon belül az IMI-rendszeren keresztül kell rendelkezésre
bocsátani.
(7) A közúti ellenőrzés során a járművezető annak megállapítása érdekében, hogy a járművezető kiküldött
munkavállalónak minősül-e, a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti dokumentum bemutatására kötelezhető.
18/Q. § Magyarország területén díj ellenében végzett közúti árutovábbítást és autóbusszal díj ellenében végzett
személyszállítást végző gazdálkodó szervezet biztosítja, hogy az általa foglalkoztatott járművezetők a kiküldetéssel
összefüggő jogaikat és kötelességeiket illetően ismeretekkel rendelkezzenek.
18/R. § A kiküldetés véget ér, amikor a járművezető egy nemzetközi áru- vagy személyszállítás végrehajtása során
elhagyja a fogadó tagállamot. Az Mt. 295. § (8) bekezdésétől eltérően Magyarország területén nemzetközi áru- vagy
személyszállítást végrehajtó külföldi járművezetőnek a kiküldetési időtartama nem vonható össze az ugyanazon
járművezetőnek vagy az általa helyettesített más külföldi járművezetőnek az ilyen nemzetközi műveletek keretében
eltöltött korábbi kiküldetési időtartamaival. Ez a rendelkezés megfelelően irányadó a tizenkét hónapot meghaladó
kiküldetés esetén is az ugyanazon járművezető kiküldetési időtartama vonatkozásában.”
102. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18/O. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(3) Nem tekinthető kiküldött munkavállalónak a kétoldalú áruszállítási műveletet végrehajtó külföldi
járművezető, ha
a) egy berakodási és kirakodási,
b) egy berakodási vagy
c) egy kirakodási
tevékenységet is elvégez azokban a tagállamokban vagy EGT-n kívüli országban, amelyeken áthalad, feltéve,
hogy a járművezető nem ugyanabban a tagállamban rakodja be és ki az árukat, és a jármű fel van szerelve
a tachográfokra vonatkozó uniós rendelet 8–10. cikke szerinti intelligens menetíró készülékkel.
(4) Ha a fuvarozást végző gazdálkodó szervezet székhelye szerinti államból kiinduló olyan kétoldalú áruszállítási
műveletet, amely során nem került sor a (3) bekezdés szerinti további tevékenységre a gazdálkodó szervezet
székhelye szerinti állam területére irányuló kétoldalú áruszállítási művelet követ, a (3) bekezdésben a további
tevékenységek tekintetében meghatározott mentességet a (3) bekezdésben említett feltételek teljesülése esetén
legfeljebb két további berakodási és kirakodási vagy két berakodási vagy két kirakodási műveletre kell alkalmazni,
ha a jármű fel van szerelve a tachográfokra vonatkozó uniós rendelet 8., 9. és 10. cikkében előírtak szerinti intelligens
menetíró készülékkel.”
(2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18/O. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem tekinthető kiküldött munkavállalónak a kétoldalú személyszállítási műveletet végrehajtó külföldi
járművezető, ha egy alkalommal utasokat vesz fel, vagy tesz le azon tagállamban vagy EGT-n kívüli országban,
amelyen áthalad, amennyiben a járművezető nem kínál személyszállítási szolgáltatásokat az útja során érintett
tagállamban található két helyszín között, és ha a jármű fel van szerelve a tachográfokra vonatkozó uniós rendelet
8–10. cikke szerinti intelligens menetíró készülékkel. Ez a rendelkezés a visszaútra is alkalmazandó.”
103. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Az e törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi aktusban)
„q) a külföldi járművezető által végzett közúti szállítás kiküldetési előírásaira”
(vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők.)
(2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (11) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
[Magyarország területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármű közlekedésére, valamint a közúti járművel végzett
áru-, illetve személyszállítási tevékenységre vonatkozó az (1) bekezdés szerinti rendelkezések megtartását
nemzetközi forgalomban közlekedő jármű esetén]
„bd) az (1) bekezdés q) pontja tekintetében a közlekedési hatóság, a rendőrség, a vámhatóság,”
[jogosult együtt vagy önállóan ellenőrizni. A közúti forgalomban közlekedő járműnek az (1) bekezdés c) és d) pontjában
meghatározott ellenőrzésébe a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság is bevonható.]
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104. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Belföldi üzemben tartás céljából olyan típusú jármű gyártható vagy hozható be külföldről, amelyre a közlekedési
hatóság típusjóváhagyás keretében típusvizsgálat alapján típusbizonyítványt, valamint a külföldön kiadott
típusjóváhagyó okmány honosításával általános forgalomba helyezési engedélyt adott ki. Egyedi jármű vagy
járműsorozat behozatala esetén a közlekedési hatóság a típusvizsgálattól és a típusbizonyítvány kiadásától
eltekinthet.”
105. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 23. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti eljárásokban a járműforgalmazó a közlekedési hatóság által kiadott engedély alapján
a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról
szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, tanúsítóként a tényállás tisztázásában közreműködik.
(4b) A közlekedési hatóság a (4a) bekezdésben meghatározott engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül
vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzőt 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírság fizetésére
kötelezheti. A bírság ismételten kiszabható. A bírság kiszabása mellett a közlekedési hatóság a járműforgalmazó
tevékenységét – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben – felfüggesztheti, az engedélyt
visszavonhatja, valamint törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben a járműforgalmazót
a tevékenység végzésétől eltilthatja.”
106. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 27. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti engedély adattartalmát a közlekedési hatóság elektronikus adatkapcsolaton keresztül
küldi meg a közlekedési nyilvántartó szerv részére.”
107. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az országos közutak építtetője – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az országos közúthálózat
fejlesztési és építtetői feladatainak ellátásáért felelős gazdasági társaság vagy szerv (a továbbiakban: közútfejlesztési
gazdasági társaság). A Kormány közútfejlesztési gazdasági társaságként
a) állami tulajdonban álló gazdasági társaságot,
b) a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti vagyonkezelői jog jogosultját, vagy
c) a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog
jogosultját
jelöli ki. Az út 33. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kezelője a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
építtetőnek minősül a miniszter rendelete alapján – önkormányzati tulajdonú helyi közút esetében az érintett
önkormányzat egyetértése esetén –, valamint jogszabály szerinti felújítási, karbantartási és fejlesztési feladatok
ellátása tekintetében. A közút kezelője a feladatok finanszírozására a forrást biztosító szervezettel szerződést köt.
A vízi létesítmény építtetője a vízgazdálkodási beruházás részeként megvalósuló közúti felújítás, karbantartás,
valamint fejlesztés tekintetében is – ha rendelkezik a közútkezelő hozzájárulásával és országos közút esetén
a vagyonkezelő hozzájárulásával – építtetőnek minősül.”
(2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az építtető – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az állam javára és nevében jár el.”
(3) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Az állam tulajdonába és ellenérték nélkül – ha törvény vagy az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a közútfejlesztési gazdasági társaság vagyonkezelésébe kerül
a) az országos közút fejlesztéséhez szükséges megvásárolt, kisajátított vagy az építtető által más jogcímen a magyar
állam javára megszerzett földrészlet;
b) – ha a közútfejlesztési gazdasági társaság vagy a közút 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti kezelője
építtetői feladatai ellátása során a helyi közút építtetőjeként jár el – a helyi közút létesítésének céljára megvásárolt,
kisajátított vagy az építtető által más jogcímen az állam tulajdonába megszerzett földrészlet.”
(4) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az építtető – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – felelős az építési munkák előkészítéséért.
Ennek keretében teljeskörűen elkészítteti a szükséges műszaki terveket (így különösen az engedélyezési tervet vagy
a kiviteli tervet), tanulmányokat, ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját nevére
megszerzi az építési engedélyeket, elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület előkészítését (beleértve különösen
a területszerzést, megelőző régészeti feltárást, közmű kiváltást) és fejlesztést, továbbá lefolytatja a közbeszerzési
eljárásokat. Az építtető építési szerződéseket köt a megvalósításra, gondoskodik az építési műszaki ellenőri
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tevékenység ellátásáról, lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt. Az építtetőre a gyorsforgalmi utak közérdekűségéről
és fejlesztéséről szóló jogszabály rendelkezései is irányadóak.”
108. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Ha a közútfejlesztési gazdasági társaság helyi közút építése során lát el építtetői feladatot a helyi önkormányzat
tulajdonában álló ingatlanon, a forgalomba helyezett vagy ideiglenesen forgalomba helyezett helyi közút, és
az azon létrehozott, vagy megszerzett és azzal egybeépített eszközök az ingatlantulajdonos helyi önkormányzat
tulajdonaként jönnek létre. A közútfejlesztési gazdasági társaság az e bekezdés szerinti eszközöket a végleges vagy
ennek hiányában az ideiglenes forgalomba helyezést követően, ingyenesen, könyv szerinti értéken adja át a helyi
önkormányzat részére, amely köteles azokat átvenni. A közútfejlesztési gazdasági társaság a forgalomba helyezést
követő 6 hónapon belül elszámolási kimutatást készít annak céljából, hogy az e bekezdés szerinti eszközöket
a forgalomba helyezés napján nyilvántartott könyv szerinti értéken a könyveiből kivezesse és az érintett helyi
önkormányzat könyveiben azokat nyilvántartásba vegye.”
109. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4c) Az országos közutak építtetője által létrehozott, megszerzett azon eszközök vonatkozásában, amelyek felett
a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság gyakorolja, a vagyonelemek
ingyenes, könyv szerinti értéken történő számviteli átadását – elszámolási kimutatással – az út forgalomba
helyezését követően az országos közutak építtetője és az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság egymás között
közvetlenül, az MNV Zrt. közreműködése nélkül végzi.”
(2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (4g) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4g) A közútfejlesztési gazdasági társaság, illetve a közútkezelő gazdasági társaság a (4f ) bekezdés szerinti
eszközöket a végleges vagy ennek hiányában az ideiglenes forgalomba helyezést követően, ingyenesen, könyv
szerinti értéken adja át a területi önkormányzat részére. A közútfejlesztési gazdasági társaság, illetve a közútkezelő
gazdasági társaság a forgalomba helyezést követő 6 hónapon belül elszámolási kimutatást készít annak céljából,
hogy a (4f ) bekezdés szerinti eszközöket a forgalomba helyezés napján nyilvántartott könyv szerinti értéken
a könyveiből kivezesse és az érintett területi önkormányzat könyveiben azokat nyilvántartásba vegye.”
110. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben meghatározott telekalakítás
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének nem akadálya, ha az összevonandó és az ingatlan-nyilvántartásban
útként nyilvántartott ingatlanoknak az (1) bekezdés szerinti minősítése és a tulajdoni viszonya nincs összhangban.”
111. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az állami tulajdonban lévő országos közutak vagyonkezelője – a 29. § (1) bekezdésében foglaltak
kivételével – az országos közúthálózat vagyonkezelési feladatainak ellátásáért felelős gazdasági társaság vagy
szerv (a továbbiakban: a közútkezelő gazdasági társaság), amelyet a Kormány az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletében jelöl ki. A közútkezelő gazdasági társaság vagyonkezelői feladatokat – ideértve a vagyonkezelésében
álló vagyonelemek hasznosítását is – állami feladatként, közfeladatként látja el.”
112. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32/A. § (1) A közúti hírközlő hálózat vagyonkezelője a Kormány rendeletében kijelölt, a közúti hírközlő hálózat
vagyonkezelési feladatait ellátó állami tulajdonú gazdasági társaság (a továbbiakban: hálózatkezelő gazdasági
társaság). A vagyonkezelői jog létesítése ingyenes, azzal, hogy a hálózatkezelő gazdasági társaság az MNV Zrt.-vel,
mint tulajdonosi joggyakorlóval megkötendő vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint vagyonkezelési díj
megfizetésére köteles. A hálózatkezelő gazdasági társaság által fizetendő vagyonkezelési díj a (6) bekezdés szerinti
hasznosításból származó bevétel öt százaléka.
(2) A hálózatkezelő gazdasági társaság jogosult és köteles az (1) bekezdés szerinti közúti hírközlő hálózatokra
vonatkozó hálózatfejlesztési koncepciók kidolgozására és megvalósítására, ide értve a kapcsolódó engedélyeztetési
eljárások lefolytatását is, valamint a közúti hírközlő hálózatokhoz kapcsolódó karbantartási és fenntartási
feladatok ellátására, melynek során a 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti közút kezelője, valamint
az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság és a közútkezelő gazdasági társaság előzetes hozzájárulásával saját
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hatáskörben jogosult eljárni valamennyi, az (1) bekezdés szerinti közúti hírközlő hálózattal érintett állami tulajdonú
ingatlan vonatkozásában.
(3) A hasznosítás során a hálózatkezelő gazdasági társaság a (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint köteles eljárni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti közúti hírközlő hálózatok szabad kapacitásai elsősorban a kormányzati célú hálózatok
igényeinek kiszolgálására használhatóak azzal, hogy ez a használat a közúti hírközlő hálózatok útüzemeltetési,
valamint az elektronikus útdíjszedési és díj ellenőrzési létesítmények működtetését, üzemeltetését támogató
hálózati alapszolgáltatások megszakítás-mentes és a hálózathasználati szerződésben rögzített minőségi
feltételekkel történő nyújtását nem veszélyeztetheti.
(5) Az (1) bekezdés szerinti közúti hírközlő hálózatok alapfunkciójának teljes körű ellátását a hálózatkezelő
gazdasági társaság biztosítani köteles. Ennek keretében teljes önköltség alapú hozzáférést köteles biztosítani a 33. §
(1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti közút kezelője, az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság, a közútkezelő
gazdasági társaság és a kormányzati célú hírközlési szolgáltató részére.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti hasznosítás mellett fennmaradó szabad kapacitás a hírközlési piacon történő
értékesítés körében az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályai szerint hasznosítható. A szabad kapacitásért
fizetett ellenérték nem lehet alacsonyabb a mindenkori piaci árnál.
(7) A (6) bekezdés szerinti hasznosításból származó nyereséget a hálózatkezelő gazdasági társaság a (4) bekezdés
szerinti hálózati alapszolgáltatások ellátására, valamint az állami tulajdonú közúti hírközlő hálózat fejlesztésére
köteles fordítani.
(8) Az országos közutak építtetője által létrehozott közúti hírközlő hálózatok körébe tartozó vagyonelemek
vonatkozásában az országos közutak építtetőjének vagyonkezelői joga a műszaki átadás napján megszűnik, és ezen
vagyonelemek e törvény erejénél fogva, az (1)–(7) bekezdésben foglaltak szerint ingyenesen, könyv szerinti értéken
a hálózatkezelő gazdasági társaság vagyonkezelésébe kerülnek. Ezen vagyonelemek számviteli átadását az országos
közutak építtetője és a hálózatkezelő gazdasági társaság egymás között közvetlenül, a tulajdonosi joggyakorló
közreműködése nélkül végzi. A közútfejlesztési gazdasági társaság a vagyonkezelői jogának megszűnését követő
hat hónapon belül elszámolási kimutatást készít annak céljából, hogy az érintett eszközöket a megszűnés napján
nyilvántartott könyv szerinti értéken a könyveiből kivezesse és a hálózatkezelő gazdasági társaság könyveiben
azokat nyilvántartásba vegye.”
113. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a következő 32/B. §-sal egészül ki:
„32/B. § (1) A nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó
működtetési jog gyakorlásához szükséges állami tulajdonú ingatlanok és egyéb eszközök, amelyek tekintetében
az építtetői feladatok ellátására közútfejlesztési gazdasági társaságként állami tulajdonú gazdasági társaság került
kijelölésre, a végleges vagy ennek hiányában az ideiglenes forgalomba helyezés napján ingyenesen, e törvény
erejénél fogva a kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult személy vagy szervezet működtetésébe
kerülnek, és ettől az időponttól a kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult személyt vagy
szervezetet a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó
működtetési jog illeti meg. Az állami vagyon átadása során az államot az állami vagyon vagyonkezelője képviseli.
(2) A nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési
jog gyakorlásához szükséges azon útszakaszok esetén, amelyek tekintetében az építtetői feladatok ellátására
közútfejlesztő gazdasági társaságként a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti kizárólagos gazdasági
tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog jogosultja került kijelölésre, az útszakasz fejlesztéséhez szükséges,
magyar állam nevében történő ingatlantulajdon-szerzés a Kormány által rendeletben kijelölt, állami tulajdonú
gazdasági társaság feladata. A fejlesztés érdekében megvásárolt, kisajátított vagy más jogcímen megszerzett
földrészlet az állam tulajdonába és a kijelölt állami tulajdonú gazdasági társaság vagyonkezelésébe kerül.
A kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog létrejöttének napjával a földrészlettel
kapcsolatos valamennyi jogviszonyba – a tulajdonjog állam javára történő megszerzésével kapcsolatos
jogviszonyok kivételével – a kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog jogosultja lép.”
114. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak beszedésének feladatait, a használati díjak megfizetéséhez
kapcsolódó, jogszabályban meghatározott korrekciós szolgáltatásokat, szolgáltatás jellegű feladatokat, valamint
a díjellenőrzési létesítmények üzemeltetését, működtetését az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság látja el.
E feladatai ellátása tekintetében az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság jogosult a közúti közlekedési nyilvántartás
adataihoz a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint hozzáférni. Ennek végrehajtása
érdekében az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság által nyújtott szolgáltatások biztosítására vonatkozó szerződés
megkötésével kapcsolatos feladatokat a miniszter látja el.”

10728

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

115. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Közcélú hálózat építése céljából a közterület (1) bekezdés szerinti felbontása a november 15. és március 15.
közötti időszakban is engedélyezhető, amennyiben a közművezeték üzemeltetője vállalja, hogy olyan műszakitechnológiai megoldás szerint jár el, amellyel az érintett közterület végleges helyreállítása a közúti közlekedés
biztonságát nem veszélyeztetve, az időjárási körülményekhez igazodva szakszerűen, a vonatkozó útügyi műszaki
előírásokban foglaltaknak megfelelve elvégezhető, és a közművezeték üzemeltető az egyes nyomvonal jellegű
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló miniszteri rendelet szerinti alkalmassági időtartamra
jótállást vállal az elvégzett munkákra.”
116. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47/C. § (1) A kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására jogosult személy vagy szervezet kezelésében álló
közúti hírközlő hálózatok és a 32/A. § (8) bekezdésben foglaltak kivételével a közúti hírközlő hálózatokat az azok
vagyonkezelését ellátó szervezetek kötelesek ingyenesen átadni a hálózatkezelő gazdasági társaság részére. Ezen
közúti hírközlő hálózatok e törvény erejénél fogva, az átadás-átvétel napján a hálózatkezelő gazdasági társaság
vagyonkezelésébe kerülnek. A vagyonkezelés részletes szabályait – különös tekintettel a vagyonkezelési díj
megfizetésének módjára – a tulajdonosi joggyakorlóval megkötendő vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni.
(2) A közúti hírközlő hálózatok számviteli átadását – elszámolási kimutatással – a korábbi vagyonkezelő és
a hálózatkezelő gazdasági társaság egymás között közvetlenül, a tulajdonosi joggyakorló közreműködése nélkül
elvégzi.
(3) Az adott közúti hírközlő hálózati szakasz a hálózatkezelő gazdasági társaság vagyonkezelésébe kerülésétől
a hálózatkezelő gazdasági társaság és a 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti közútkezelő, továbbá
az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság közötti hálózathasználati szerződés létrejöttéig a közúti hírközlő hálózatot
2016. május 1-jét megelőzően üzemeltető szervezet jogosult a hálózatkezelő gazdasági társaság költségére
és szakfelügyelete mellett a 32/A. § (4) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatások megszakítás-mentes
biztosítása érdekében a szükséges karbantartást, javítást elvégezni. Az így felmerült költségeket a hálózatkezelő
gazdasági társaság a 32/A. § (5) bekezdés szerinti költségalapú hozzáférés biztosítása során elszámolhatja.”
117. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontja a következő 51–56. alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap
a Kormány, hogy]
„51. az országos közúthálózat fejlesztési és építtetői feladatainak ellátásáért felelős közútfejlesztési gazdasági
társaság vagy szerv kijelölésére, valamint feladat- és hatáskörére irányadó szabályokat,
52. az országos közúthálózat vagyonkezelési feladatainak ellátásáért felelős közútkezelő gazdasági társaság vagy
szerv kijelölésére, valamint feladat- és hatáskörére irányadó szabályokat,
53. a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jog
gyakorlásához szükséges, a magyar állam nevében történő ingatlantulajdon-szerzés során eljáró állami tulajdonú
gazdasági társaságot,
54. a járművezetői vizsgabiztosok, a műszaki vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetők, valamint
az utánképzési foglalkozásvezetők képzését és továbbképzését ellátó állami tulajdonú gazdasági társaságot,
55. az országos közutak meghatározott időtartamban történő használatáért felszámított díjak (pótdíjak)
beszedésének feladatait, a használati díjak megfizetéséhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott korrekciós
szolgáltatásokat, szolgáltatás jellegű feladatokat, valamint a díjellenőrzési létesítmények üzemeltetését,
működtetését ellátó útdíjszolgáltatási gazdasági társaságot,
56. a közúti hírközlő hálózat vagyonkezelési feladatait ellátó hálózatkezelő gazdasági társaságot”
[rendeletben állapítsa meg.]
118. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„o) a közlekedésrendészetért felelős miniszter, hogy a 21/B. § (3) bekezdésében említett, a közúti
közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló
cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványt,”
(rendeletben állapítsa meg.)
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(2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a következő q) és r) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„q) a miniszter, hogy a 21/B. § (3) bekezdésében említett, az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk
határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványt,
r) a közlekedésrendészetért felelős miniszter, valamint a honvédelemért felelős miniszter, hogy a feladat- és
hatáskörébe tartozó tevékenységhez kapcsolódó, továbbá a járműre szerelt, önjáró, vagy vontatott, valamint
emelő-, rakodó gépek, az egyes technológiai műveletekben részfeladatokat ellátó, stabil kivitelezésű – telepített –
gépsorok részét képező gépeket működtető gépkezelők képzésére és vizsgáztatására vonatkozó szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
(3) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és
pihenőidejének, valamint az utazó munkavállalók, a kabotázstevékenység és a közúti szállítás kiküldetési előírásai
megtartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.”
119. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 49. § (2) bekezdése a következő k)–m) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„k) az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával
kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520
európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikke,
l) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK
irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási
követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló,
2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke,
m) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
120. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
a)
18. § (1) bekezdésében a „KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Kormány
rendeletében kijelölt állami tulajdonú gazdasági társaság” szöveg,
b)
20. § (1a) bekezdésében az „l), és n)” szövegrész helyébe az „l), n) és q)” szöveg,
c)
20. § (4) bekezdésében az „l), n)–p)” szövegrész helyébe az „l), n)–q)” szöveg,
d)
20. § (4a) bekezdésében a „vagy p)” szövegrész helyébe a „ , p) vagy q)” szöveg és az „a)–b) pontjában”
szövegrész helyébe az „a)–b) és q) pontjában” szöveg,
e)
20. § (11) bekezdés záró szövegrészében a „c) és d)” szövegrész helyébe a „c), d) és q)” szöveg,
f)
20. § (11) bekezdés g) pontjában a „Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: NÚSZ Zrt.)” szövegrész helyébe a „Kormány rendeletében kijelölt, útdíjszolgáltatási
tevékenységet ellátó állami tulajdonú gazdasági társaság (a továbbiakban: útdíjszolgáltatási gazdasági
társaság)” szöveg,
g)
21/B. § (2) bekezdésében az „e) és f )” szövegrész helyébe az „e), f ) és h)” szöveg,
h)
21/K. § (2a) bekezdésében, 33/B. § (8) bekezdésében a „NÚSZ Zrt.” szövegrész helyébe az „útdíjszolgáltatási
gazdasági társaság” szöveg,
i)
23. § (4) bekezdésében az „eltekint” szövegrész helyébe a „jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén
eltekinthet” szöveg,
j)
29. § (1d), (1f ), (3), (3e), (4b), (4f ) és (4h) bekezdésében, 33/A. § (5) bekezdésében a „NIF Zrt.” szövegrész
helyébe a „közútfejlesztési gazdasági társaság” szöveg,
k)
29. § (3) bekezdésében az „a 32/A. § (8) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 32/A. § (8) bekezdésében,
valamint 32/B. §-ban” szöveg,
l)
29. § (4f ) és (4h) bekezdésében, 29/G. § (1)–(2) bekezdésében a „Magyar Közút Nonprofit Zrt.” szövegrész
helyébe a „közútkezelő gazdasági társaság” szöveg,
m)
29. § (14) és (14a) bekezdésében a „NÚSZ Zrt.” szövegrész helyébe a „közútfejlesztési gazdasági társaság”
szöveg,
n)
48. § (3) bekezdés a) pont 10. alpontjában az „engedélyezésének részletes eljárási szabályait,
a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmát” szövegrész helyébe az „és a járműforgalmazó
tényállás tisztázásában történő közreműködése engedélyezésének részletes eljárási szabályait” szöveg
lép.
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121. §		
Hatályát veszti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46/H. §-a.

17. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
122. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3. § (2b) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Az ügyintézési határidő 90 nap a következő közigazgatási hatósági eljárásokban:)
„q) a légiközlekedési szakszemélyzet repülőorvosi minősítésének másodlagos felülvizsgálati eljárása.”
123. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A magyar légtér – a pilóta nélküli játék légijármű és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 136. §-a szerinti jogi személy pilóta nélküli légijárműve kivételével – pilóta nélküli
légijárművel végrehajtott UAS-művelethez lakott terület felett eseti légtér kijelölése esetén vehető igénybe.”
124. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 17. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pilóta nélküli légijármű-rendszerek nyilvántartása – a pilóta nélküli légijármű-rendszerek jogszerű használatának
ellenőrzése érdekében – tartalmazza)
„e) a pilóta nélküli légijármű típusát, altípusát – a saját építésű pilóta nélküli légijárművek kivételével –
a sorozatszámát, valamint”
(2) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 17. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) A nyilvántartásba vett pilóta nélküli légijárművön az üzembentartó nyilvántartási száma mellett jól látható
módon fel kell tüntetni az eszköz nyilvántartási jelét is.”
125. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény „Az engedély” alcíme a következő 23/C. §-sal egészül ki:
„23/C. § (1) A légiközlekedési hatóság a gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére vagy
a légiközlekedéssel összefüggő tevékenység végzésére engedélyt kérelemre annak a vállalkozási tevékenységet
– ide nem értve a léginavigációs szolgáltatást – folytató természetes-, vagy jogi személynek adja ki, amely igazolja
a megfelelő pénzügyi teljesítőképességét.
(2) E § alkalmazásában a pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben tekinthető igazoltnak, ha a vállalkozási
tevékenységet folytató természetes-, vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet,
a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és
aa) ezt harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
b) rendelkezik a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló kormányrendeletben előírt biztosító által
nyújtott felelősségbiztosítással.
(3) Ha a légiközlekedési hatóság azt állapítja meg, hogy a pénzügyi teljesítőképesség a (2) bekezdésben foglaltak
szerint nem igazolt, akkor az (1) bekezdés szerinti engedélyeket visszavonja.”
126. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képzőszervezet a képzés megkezdése előtt legalább tíz munkanappal, írásban bejelenti az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek közbiztonsági, nemzetbiztonsági és terrorfenyegetettségi érdek
vizsgálata céljából
a) a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról,
engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.)
NFM rendelet 22. §-ában meghatározott, valamint
b) az 1178/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete A–J alrészében meghatározott elméleti és
gyakorlati képzésen való részvételt.”
127. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 61. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A nemzeti felügyeleti hatóság (a továbbiakban: felügyeleti hatóság) az 550/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 15. cikk (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a részéről felmerült költségeket
jogosult érvényesíteni a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjban, az azzal összefüggő költségalap
részeként. A költségek fedezésére megállapított összeg mértéke megegyezik a mindenkori, az (EU) 2019/317
bizottsági végrehajtási rendelet 29. cikke alapján kihirdetett, a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjban
figyelembe vett nominális – a Bizottság által elfogadott teljesítménytervben, ennek hiányában a benyújtott
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teljesítményterv tervezetben nevesített – felügyeleti költségeknek a nemzeti felügyeleti hatóságra vonatkozó
értékével. A költségátalánnyal a légiforgalmi irányító szolgálat ellátására kijelölt szerv által ellátott valamennyi
olyan tevékenységével kapcsolatos felügyeleti díj, amelynek a megfizetésére e szerv a 66/C. § (1) bekezdése alapján
kötelezett, megfizetettnek tekintendő.”
128. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 61/A. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A 923/2012/EU rendeletnek, a 139/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/373 rendeletnek a légiforgalmi
szolgáltatásra/a léginavigációs szolgálatokra, a légtérszerkezet kialakítására, az adatminőségre és a futópálya
biztonságára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2010/EU rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. február 14-i (EU) 2020/469 bizottsági végrehajtási rendelet [a továbbiakban:
(EU) 2020/469 bizottsági végrehajtási rendelet] III. Melléklet ATS.OR.400–ATS.OR.450 pontja alapján rögzített
adatok az (EU) 2020/469 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott célok mellett kutatás-fejlesztési és
a légiközlekedési hatóság tevékenységével összefüggő célból, valamint a Társaság működésével összefüggő
érdekből használhatók fel.
(11) Az (EU) 2020/469 bizottsági végrehajtási rendelet III. Melléklet ATS.OR.400–ATS.OR.450 pontja szerinti
rendszerekben tárolt adat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (2) bekezdés h) pontjára figyelemmel a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen
adatok megismerését – a légiközlekedési hatóság általi adatszolgáltatásra vonatkozó megkeresést ide nem
értve – az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével
a légiforgalmi szolgáltató vezetője engedélyezheti.”
129. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény „A légiforgalmi szolgálatoknál léginavigációs szolgáltatásokat
nyújtó, valamint a léginavigációs szolgáltatások nyújtását közvetlenül támogató munkakörökben foglalkoztatott
munkavállalókra, valamint ilyen munkakör betöltése érdekében képzésben részesülő személyekre vonatkozó
rendelkezések” alcíme a következő 63/E. és 63/F. §-sal egészül ki:
„63/E. § (1) Az e törvény 61/A. § (2) bekezdésében meghatározott munkáltatónál a sztrájkról szóló 1989. évi
VII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott még elégséges szolgáltatás mértéke a munkabeszüntetéssel
érintett időszakra vetítve
a) a Budapest CTA légterében a Körzeti Irányítás (ACC) esetében – a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati
funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 677/2011/EU bizottsági rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. január 24-i 2019/123/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján – a kijelölt
hálózatirányító (a továbbiakban: Network Manager) által az adott napon a sztrájkkal érintett időszakra megadott
forgalmi igényhez rendelt szektorok kapacitásának 75%-a;
b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a továbbiakban: LHBP) Torony Irányítása esetében az LHBP-re
rendelkezésre álló futópályához tartozó, a Network Manager felé előzetesen megadott érkező kapacitás 75%-a,
továbbá az összes induló járat;
c) a Budapest Közelkörzeti Irányítás (APP) esetében a b) pontban meghatározott kapacitás, valamint a teljes átrepülő
forgalom;
d) a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt
légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló
Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXLVIII. törvény alapján nyújtott szolgáltatás esetében
a Network Manager által az adott napon a sztrájkkal érintett időszakra megadott forgalmi igényhez rendelt
szektorok kapacitásának 75%-a;
e) a Körzeti Repüléstájékoztatás (FIC) esetében a nemzetközi VFR repülések és a nem ellenőrzött légtérben
végrehajtott IFR repülések kezelése, valamint a belföldi VFR repülések kezelése legalább napi 6 órában azzal, hogy
a belföldi VFR repülések kötelező kezelésére vonatkozó időszakot a sztrájk alatt a munkáltató jogosult meghatározni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kapacitásértéknek megfelelően szolgáltatásban részesülő légijárművek
számát tört szám esetén felfelé kerekítve kell meghatározni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokon túlmenően a munkabeszüntetés ideje alatt is teljes körűen
kell biztosítani a kutató-mentő repülések, egészségügyi és mentőrepülések, az állami célú légiközlekedés, az államvagy kormányfőt szállító repülések, a tűzoltási célú repülések, a bajba jutott légijárművek, a humanitárius célú
repülések, továbbá valamely humánjárvány megelőzését és következményeinek elhárítását biztosító légijárművek
léginavigációs kiszolgálását.
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(4) A léginavigációs szolgáltatást nyújtó munkavállalók az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási mérték
teljesülését saját munkakörükben kötelesek biztosítani.
(5) A még elégséges szolgáltatás mértékét a munkabeszüntetés szervezői és a munkáltató közös
megállapodásukban az (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladóan is meghatározhatják.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott mértéket a munkabeszüntetés teljes ideje alatt óránkénti bontásban kell
teljesíteni.
(7) A munkabeszüntetés szervezői a sztrájkot annak megkezdése előtt legalább 5 nappal kötelesek írásban
bejelenteni a munkáltató részére.
(8) Azonos kollektív munkaügyi vitához tartozó munkabeszüntetés – a figyelmeztető sztrájkon túlmenően –
legfeljebb három napig tarthat azzal, hogy a sztrájk időtartama legfeljebb napi hat óra lehet.
(9) Ha a munkabeszüntetésben résztvevők az (1)–(8) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtását akadályozzák vagy
ellehetetlenítik, a munkáltató a munkabeszüntetés szervezőivel és résztvevőivel szemben kártérítési igénnyel élhet,
továbbá jogosult a vele szemben harmadik fél által érvényesített kárigényeket rájuk továbbhárítani.
63/F. § (1) A 61/A. § (3) bekezdés j) pontja szerinti feladatot a polgári légiforgalmi irányító szolgálat az általa
foglalkoztatott légiforgalmi irányító és körzeti repüléstájékoztató közreműködésével látja el.
(2) A légiforgalmi szolgálatok folyamatos fenntartása és a honvédelmi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
feladatokra való felkészülés érdekében az (1) bekezdésben meghatározott, a polgári légiforgalmi irányító szolgálat
által foglalkoztatott léginavigációs szolgáltatásokat nyújtó munkavállaló – a polgári légiforgalmi irányító szolgálat
utasításai szerint – a munkahelyi képzéssel és továbbképzéssel összefüggő feladatokat köteles ellátni, valamint
– amennyiben annak egyéb, jogszabályban foglalt feltételei fennállnak – az e tevékenység ellátásához szükséges
jogosultságok gyakorlására feljogosító szakszolgálati engedély fenntartásához szükséges feltételeket teljesíteni.”
130. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény a következő 72/B. §-sal egészül ki:
„72/B. § E törvény 61. §-ának az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2021. évi CXXXVI. törvénnyel megállapított (5) bekezdését a 2022. január 1-jét követően
felmerülő légtér-igénybevételi díjban figyelembe vett felügyeleti költségek kifizetésével összefüggésben kell
alkalmazni.”
131. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény KILENCEDIK Része a következő 80. §-sal egészül ki:
„80. § E törvény 61/A. § (3) bekezdés n) pontjának az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi
LX. törvény által történt hatályon kívül helyezésével összefüggésben, amennyiben a Társaság repülésmeteorológiai
feladatai költségvetési szerv részére átadásra kerülnek, az átadással érintett munkavállalók foglalkoztatási
jogviszonyára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek az állami feladat átvétele miatt bekövetkező
jogállásváltozásra vonatkozó 11/F. § (1)–(11) bekezdéseit kell alkalmazni azzal, hogy az átadással érintettekre
az átadónál hatályos kollektív szerződés a jogállásváltozás időpontját követően nem terjed ki.”
132. §		
Hatályát veszti a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
a)
22. § (3) bekezdése,
b)
50/A. § (4) bekezdésében a „rendelkezések megszegőit figyelmezteti. A” szövegrész.

18. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
133. §		
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A jármű nyilvántartásba vételét igazoló okmány és ideiglenes forgalomban tarthatóságát igazoló okmány
tartalmazza a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott adatokat.”
134. §		
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés e) pontja a következő
ed) alponttal egészül ki:
(A nyilvántartót értesíti:
a közlekedési hatóság elektronikus úton)
„ed) a bontási átvételi igazolás adatairól,”
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135. §		
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 26. § (1a) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti összekapcsolás során a nyilvántartó a 9. § (1) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdés
a) pontjában, a 9/D. § (1) bekezdésében, valamint a 9/D. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokról,
és az azokban bekövetkezett változásról – a 19. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltak teljesítéséhez – elektronikus
kommunikációs kapcsolaton keresztül értesíti a kötvénynyilvántartó szervet. A kötvénynyilvántartó szerv
az értesítés alapján a változásról az adatigénylés teljesítése keretében tájékoztatja a biztosítót.”
136. §		
Hatályát veszti a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 13. § (2) bekezdése.

19. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása
137. § (1) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Úszólétesítményt a hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendeletben és a hivatásos hajós képesítésekről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező, egészségileg és a biztonságos munkavégzésre
– kedvtelési célú hajó esetében vezetésre – alkalmas állapotban lévő személyzet működtethet.”
(2) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 26. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A vizsgaközpont, valamint a hajózási hatóság a jogszabály által meghatározott feladat- és hatáskörét érintően
biztosítja, hogy a hivatásos hajós képesítésekkel kapcsolatos kompetenciák megszerzésével és értékelésével
kapcsolatos tevékenységet, valamint az uniós képesítő bizonyítvánnyal, a szolgálati könyvvel és a hajónaplóval
kapcsolatos adminisztrációt 2037. január 17-ig, azt követően pedig legalább tízévente független szerv értékelje.
A vizsgaközpont, valamint a hajózási hatóság az értékelések eredményeit dokumentálja és az érintett hatóságok
tudomására hozza.”
138. §		
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 26/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendeletben és a hivatásos hajós képesítésekről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott vizsgát – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a vizsgaközpont vizsgaszabályzata
szerint kell lefolytatni. A vizsgáztatás során vizsgabiztosként csak olyan személy vehet részt, akinek a tevékenységét
a hajózási hatóság engedélyezte, büntetlen előéletű, és nem áll vizsgabiztosi tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.”
139. §		
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 31/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31/A. § Úszólétesítményen – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – az úszómű kivételével
tizenhatodik életévét be nem töltött személy – a felügyelet melletti hajózási gyakorlat megszerzése kivételével –
munkát nem végezhet. Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy úszólétesítményen éjszakai munkát
kivételesen – kiképzési célból, havária vagy más úszólétesítmény mentése esetén – végezhet.”
140. § (1) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hajónaplóba folyamatosan be kell jegyezni:)
„c) a hajón szolgálatot teljesítő személyek nevét és a szolgálatváltások időpontját;”
(2) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hajónapló vezetésére kötelezett belvízi úszólétesítményen az (EU) 2020/182 bizottsági végrehajtási rendelet
V. melléklete szerint kiállított hajónaplóba az (1) bekezdés f )–i) pontjaiban meghatározott adatokat nem kell
bejegyezni. A menetrend szerint közlekedő személyhajón az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok
hajónaplóba való bejegyzésénél elegendő a menetrendre utalni.”
(3) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Hajónaplóként a hajózási hatóság által kiadott és hitelesített hajónapló használható. Az úszólétesítmény egy
aktív hajónaplót alkalmazhat.”
141. § (1) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azt az egészségileg alkalmas személyt, aki az alap biztonsági kompetenciákat megszerezte és belvízi
úszólétesítményen teljesít szolgálatot vagy szolgálatot kíván teljesíteni – kérelmére – a vizsgaközpont
az EU 2020/182 bizottsági végrehajtási rendelet II. vagy IV. melléklete szerinti szolgálati könyvvel látja el. A hajós
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szolgálati könyv papír alapú vagy elektronikus formátumú. A vizsgaközpont az általa kiadott szolgálati könyvek
adatait bejegyzi a hajózási hatóság nyilvántartásába.”
(2) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 48. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Azt az egészségileg alkalmas személyt, aki az alap biztonsági kompetenciákat megszerezte és tengeren
közlekedő úszólétesítményen teljesít szolgálatot, vagy szolgálatot kíván teljesíteni – kérelmére – a vizsgaközpont
tengerész szolgálati könyvvel látja el.”
142. §		
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 48/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A hajózási hatóság nyilvántartásából a Bizottság elektronikus adatbázisába a következő adatokat továbbítja:
a) a kiadott uniós hajónaplók esetében a vízi jármű nevét, az európai azonosító számot vagy az európai
hajóazonosító számot (ENI), a hajónapló azonosító számát, a kiállítás dátumát és a kiállító hatóság elnevezését,
b) a kiadott uniós hajós szolgálati könyv esetében a tulajdonos nevét és azonosító számát, a szolgálati könyv
azonosító számát, a kiállítás keltét és a kiállító hatóság elnevezését, vagy
c) a kiadott uniós képesítő bizonyítvány esetében a bizonyítványon feltüntetett adatokat, a kiállító hatóság
elnevezését, valamint a bizonyítvány státuszát.”
143. §		
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény VII/A. Fejezete a következő 48/D. §-sal egészül ki:
„48/D. § (1) A víziútban létesített vagy azt keresztező nyomvonalas létesítmények tulajdonosa, kezelője, valamint
engedélyese az elektronikus hajózási térképen történő megjelenítéshez a hajózási hatóság részére megadja
a hajózási szabad űrszelvény méreteit és a létesítmény elhelyezkedését leíró adatokat, amelyeket a hajózási hatóság
átad az illetékes vízügyi igazgatási szerv részére.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt adatokban bekövetkező változást, a hajózási hatóság részére legkésőbb 15 napon
belül be kell jelenteni.”
144. §		
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény XI. Fejezete a következő 60/C. §-sal egészül ki:
„60/C. § (1) A magyar vízi utakon tartózkodó kereskedelmi hajót, a lobogójától függetlenül az eljáró hatóság
a 60/A. § (1) bekezdése szerint kiszabott bírság esetén – a veszélyes áru szállítmány feltartóztatására vonatkozó
előírások megtartásával – a bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvénynek a biztosítási intézkedésekre vonatkozó feltételei szerint feltartóztathatja.
(2) A hajó nem tartóztatható fel különösen abban az esetben, ha
a) a bírságfizetésre kötelezett (kötelezettek) székhelye, illetve lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye
Magyarország területén van és a kötelezett rendelkezik az állami adóhatóság által kiadott adószámmal, illetve
adóazonosító jellel, vagy
b) a bírságfizetési kötelezettség teljesítéséért pénzügyi intézmény kezességet, garanciát vállal vagy
a kötelezettséget belföldön bejegyzett, adószámmal rendelkező gazdálkodó szervezet átvállalja és ezt a tényt
a bírságfizetésre kötelezett az eljárás során hitelt érdemlően igazolja.
(3) A hajó részére a feltartóztatás idejére veszteglő helyet kell kijelölni, és a hajó okmányait – az átvételét
igazoló elismervény egyidejű kiállítása és annak az úszólétesítmény vezetője részére történő átadása mellett –
a feltartóztatás időtartamára el kell venni. A külföldi hatóság által kiadott okmányokat – ha azt a jogosult
a feltartóztatás időtartamának lejáratát követő három napon belül nem veszi át – a kiállító hatósághoz kell
megküldeni.
(4) Az úszólétesítmény vezetőjét angol, német vagy orosz nyelven írásban tájékoztatni kell a kiszabott bírságról,
illetve a (3) bekezdés szerint kijelölt veszteglő helyről, továbbá a bírságolási eljárás lefolytatására, illetve a hatósági
ellenőrzés során foganatosítható intézkedésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről.
(5) A hajó feltartóztatásából eredő kárért az eljáró hatóság felelősséggel nem tartozik.
(6) Ha az eljáró hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a hajózási tevékenységre engedéllyel rendelkezőnek
60/A. § szerinti közigazgatási bírság tartozása áll fenn, az (1)–(4) bekezdésekben foglaltak szerint kell eljárni.”
145. §		
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 85. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közforgalmú kikötő kikötőrendjét – annak jóváhagyását követően – a kikötő üzemben tartója a honlapján,
míg a kikötőrend hajóforgalmat érintő részét a hajózási hatóság hajósoknak szóló hirdetményben teszi közzé.”
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146. §		
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 87. § 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
csónak: a hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősülő)
„b) szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízijármű, amelynek hossza a 7 métert, névleges vitorlafelülete
a 10 m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 14,7 kW, ide nem értve az építése, berendezése és
felszerelése alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt;”
147. §		
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 90. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„90. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
b) a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról
szóló 1998. június 18-i 98/41/EK tanácsi irányelve, 8. és 9. cikk;
c) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek
Szövetsége az Európai Unióban (FST) között a tengerészek munkaidejének szervezésére vonatkozóan kötött
megállapodásról szóló 1999. június 21-i 1999/63/EK tanácsi irányelv, az egyes foglalkoztatáspolitikai és
egészségügyi tárgyú jogszabályokkal együtt;
d) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 1993. november 23-i 93/104/EK tanácsi irányelv, az Mt.-vel
együtt;
e) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvnek az abból kizárt ágazatok és
tevékenységek szabályozása céljából történő módosításáról szóló 2000. június 22-i 2000/34/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv, az Mt.-vel együtt;
f ) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról szóló
2005. szeptember 7-i 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk f ) pontja, 9. cikk;
g) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2006. december 12-i 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 24. cikk;
h) a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló
2005. évi CLXXXIV. törvénnyel együtt, a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó
alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az I. és II. melléklet
kivételével;
i) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénnyel együtt;
j) a hajótulajdonosok tengeri biztosítási kárigényre vonatkozó biztosításáról szóló 2009. április 23-i 2009/20/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv a tengeri hajók kötelező biztosításáról szóló kormányrendelettel együtt;
k) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló
2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hajózási képesítésekről és a hajózási
egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló miniszteri rendeletekkel együtt;
l) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló 2013. október 11-i 2013/49/EU bizottsági irányelv;
m) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i
2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;
n) az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási
Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton
belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról szóló, 2014. december 19-i 2014/112/EU tanácsi
irányelv, az egyes foglalkoztatáspolitikai és egészségügyi tárgyú jogszabályokkal együtt;
o) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a tagállamok által
kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 2005/45/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2019. június 20-i (EU) 2019/1159 európai parlamenti és tanácsi irányelv;
p) a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi
irányelv;
q) az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre
és készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra vonatkozó
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szabványok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. augusztus 2-i (EU) 2020/12 bizottsági felhatalmazáson
alapuló irányelv.”
148. §		
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 91. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„c) az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós képesítő bizonyítványok, szolgálati könyvek
és hajónaplók adatbázisaira vonatkozó előírások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2020. január 20-i
(EU) 2020/473 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet és
d) a belvízi hajózási szakmai képesítések tekintetében alkalmazott mintákról szóló, 2020. január 14-i (EU) 2020/182
bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
149. §		
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
a)
48/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „képesítő” szövegrész helyébe a „képesítésekről szóló miniszteri rendelet
és a hivatásos hajós képesítésekről szóló miniszteri rendelet szerinti hajózásiképesítő” szöveg,
b)
48/A. § (4a) bekezdésében a „rendeletben meghatározott” szövegrész helyébe a „rendeletben és a hivatásos
hajós képesítésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott” szöveg
lép.
150. §		
Hatályát veszti a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 4. § (6) bekezdése.

20. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
151. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„2. Vasúti pályákkal, vasúti létesítményekkel, vasúti pályahálózatokkal és azok létesítésével kapcsolatos fogalmak:
2.1. egyéb vasútvonal: az országos jelentőségű vasútvonalnak nem minősülő vasútvonal, beleértve az országos
jelentőségű vasútvonalat és a saját célú vasúti pályahálózatot vagy iparvágányt összekötő vasúti pályát is;
2.2. elővárosi vasúti pályahálózat: elővárosi vasúti szolgáltatás végzéséhez szükséges vasúti pályahálózat;
2.3. fejlesztési közreműködő: a Kormány rendeletében kijelölt olyan közvetett vagy közvetlen állami tulajdonú
gazdasági társaság vagy szerv, amely a vasúti pályahálózat létesítését, fejlesztését, felújítását végzi, és nem
minősül pályahálózat-működtetőnek, valamint tevékenységének folytatásához nincs szüksége az e törvény szerinti
vasútbiztonsági engedélyre;
2.4. gazdasági társaság: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaság;
2.5. GSM-R fejlesztő: a fejlesztési közreműködő, valamint olyan gazdasági társaság, amely a vasúti pályahálózat részét
képező, fejlett információs és kommunikációs technológiára alapozott GSM-R rendszerhálózat létesítését végzi, és
nem minősül pályahálózat-működtetőnek, valamint tevékenységének folytatásához nincs szüksége az e törvény
szerinti vasútbiztonsági engedélyre;
2.6. hálózat: a pályahálózat-működtető igazgatása alatt álló teljes vasúti pályahálózat;
2.7. helyi vasúti pályahálózat: a helyi vasúti szolgáltatás végzéséhez szükséges vasúti pályahálózat;
2.8. iparvágány: a mezőgazdasági vagy ipari üzem és létesítmény, ipari park területén lévő nem állami tulajdonú
vágány vagy vasútvonal, amely fő feladata a gazdasági tevékenységhez szükséges nyersanyag, félkész- és
késztermék szállításához szükséges vasúti összeköttetés biztosítása;
2.9. karbantartó létesítmény: a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) által a vasúti
járművek javítását, karbantartását végző szervezetek (karbantartó műhelyek) engedélyezéséről és nyilvántartásáról
szóló rendelet szerint engedélyezett vasúti műhely;
2.10. kiszolgáló létesítmény: olyan létesítmény – a földterületet, épületet és berendezést is beleértve –, amelyet
egészében vagy részben úgy alakítottak ki, hogy az lehetővé tegye a 2. melléklet 2–4. pontja szerinti szolgáltatás
nyújtását;
2.10a. vasúti műszaki vizsgálati központ: olyan kiszolgáló létesítmény – a földterületet, vasúti tesztpályát,
építményeket is beleértve –, amelyben vasúti gördülőállomány, vasúti pálya tartozékai és vasúti berendezések
műszaki vizsgálatára, tesztelésére valamint az ezekhez tartozó kutatás-fejlesztési tevékenység végzésére, és ezen
tevékenységekhez kapcsolódóan a 2. melléklet 4. pontja szerinti szolgáltatások nyújtására kerül sor;
2.11. közmű: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti közmű;
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2.12. különálló vasúti pályahálózat: olyan vasúti pályahálózat, amelyik
a) nincs fizikai összeköttetésben semmilyen másik vasúti pályahálózattal, vagy
b) fizikai összeköttetésben van más vasúti pályahálózattal, azonban az üzemszerű átjárhatóság nem áll fenn;
2.13. országos jelentőségű vasútvonalak: az országos törzshálózati vasúti pályák és az országos vasúti mellékvonalak;
2.14. országos törzshálózati vasúti pálya: a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint a 4. mellékletben
meghatározott vasúti pálya;
2.15. országos vasúti mellékvonal: az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott vasútvonal;
2.16. országos vasúti pályahálózat: az országos jelentőségű vasútvonalak és az egyéb vasútvonalak;
2.17. saját célú vasúti pályahálózat: az a nem állami tulajdonban levő vasúti pályahálózat, amelyet kizárólag
a pályahálózat tulajdonosa használ saját áruszállítási műveletekre, továbbá az a pályahálózat, amely egynél több
végfelhasználót szolgál vagy szolgálhat ki és nem minősül iparvágánynak;
2.18. stratégiai jelentőséggel nem bíró vasúti pályahálózat: olyan vasúti pálya vagy pályahálózat, amelyet a Bizottság
az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 2. cikkének (4) bekezdése szerinti vasúti infrastruktúrának minősített;
2.19. tároló vágánycsoport: forgalombahozatali járműengedéllyel vagy üzembehelyezési engedéllyel rendelkező
vasúti járművek két szerződés alapján történő járműmozgás közötti, legfeljebb egyéves időtartamra történő
tárolására szolgáló vágányok;
2.20. térségi vasúti pályahálózat: térségi vasúti szolgáltatás végzéséhez szükséges vasúti pályahálózat;
2.21. vasúti pálya: az 1. melléklet 1–6. pontjában felsorolt vasúti pályahálózat elem, valamint a vasúti alépítmény
és felépítmény, az utasforgalom és áruszállítás részére rendelkezésre álló útvonalak, beleértve az utasperonokat,
rakodóterületeket, beleértve az útvonalba eső az utasok mozgását biztosító szállító, mozgató berendezéseket,
mozgólépcsőket, mozgójárdákat, lifteket, gyalogos alul- és felüljárókat, a mozgáskorlátozottak emelésére
szolgáló speciális berendezéseket, továbbá a vasúti kocsik rakodását, mozgatását, javítását célzó, a vágányra,
vágányba vagy a vágány alá- vagy fölé épített különleges berendezések, különösen rakodó- és ürítőberendezések,
ürítőhidak, ürítőgaratok, töltő- és lefejtő berendezések, fordítókorongok, tolópadok, a vasúti járművek
javításához, karbantartásához szükséges és egyéb járműmozgató berendezések, vágányfékek, daruk, darupályák,
emelőberendezések, járműmérlegek, kocsibuktatók, szállítógépek és berendezések, diagnosztikai és egyéb
berendezések, és a mindezek elhelyezésére szolgáló földterületek; ahol
2.21.1. vasúti alépítmény: a vasúti felépítmény terhelését elviselő és a talaj felé közvetítő mérnöki létesítmény.
Az alépítmény része minden olyan szerkezet, amely a vasúti terhelés viselésében részt vesz, így különösen: töltések,
bevágások, nyílásokat áthidaló mérnöki szerkezetek (hidak, átereszek, közúti vagy gyalogos aluljárók), a vasút
pálya védelmére épített mérnöki szerkezetek, (alagutak, támfalak, bélésfalak, kőomlás ellen védő műtárgyak),
vízelvezetést szolgáló szerkezetek (árkok, szivárgók), valamint a pálya és a környezet védelmét szolgáló szerkezetek
(kerítések, tűzvédelmi sávok, hófogó rácsok, zajárnyékoló falak, védelmi céllal telepített növényzet);
2.21.2. vasúti felépítmény: a vasúti vágány, amely magában foglalja valamennyi, a vasúti jármű kereke által
közvetített terhelést viselő, illetve a jármű kerekének vezetését végző, azt elősegítő mérnöki szerkezetet, (beleértve
a váltófűtő, sínkenő berendezéseket), valamint a vasúti ágyazat;
2.22. vasúti pálya tartozéka: az 1. melléklet 7–9. pontjában felsorolt azon vasúti pályahálózat-elem, valamint
a vasúti biztosítóberendezések kültéri elemei, a váltóállító készülékek, jelzőberendezések, szigetelt sínillesztések,
tengelyszámlálók, az elektronikus biztosítóberendezések hardverei és szoftverei, valamint a védelmi berendezések
(siklasztó saruk, vágányzáró sorompók, váltózárak), forgalomirányító és jelzőberendezések, beleértve a nemzeti és
a kölcsönös átjárhatóságot biztosító alrendszereket, valamint a működésükhöz szükséges rádiókommunikációs
berendezéseket; a telematikai, utastájékoztató és távközlési rendszerek, rádióátviteli rendszerek és berendezéseik,
a vontatási energiaellátás rendszerei, különösen vasúti felsővezeték, áramvezető sín, energiaelosztást végző
berendezések, tartóoszlopok, áramátalakító berendezések, vasúti térvilágítási rendszerek, beleértve a munkahelyi,
az utasforgalmi, és rakodási célú területek térvilágítási berendezéseit, a perontető, a biztosítóberendezések,
hírközlési és telematikai rendszerek, térvilágítási berendezések, vasúti felsővezetéki rendszerek és berendezéseik,
ezek jelátviteléhez, működtetéséhez, áramellátásához szükséges kábelek, vezetékek, berendezések, tisztító- és
mosóberendezések, és a mindezek elhelyezésére szolgáló földterületek, melyek a vasúti pálya jogszabályban
meghatározott védősávval megnövelt területén belül helyezkednek el;
2.23. vasúti pályahálózat: az 1. mellékletben felsorolt elemekből álló vasúti közlekedési hálózat;
2.24. vasúti üzemi létesítmény: az 1. melléklet 7–9. pontjában felsorolt azon vasúti pályahálózat-elem, valamint
a vasúti biztosítóberendezések kültéri elemei, a váltóállító készülékek, jelzőberendezések, szigetelt sínillesztések,

10738

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

tengelyszámlálók, az elektronikus biztosítóberendezések hardverei és szoftverei, valamint a védelmi berendezések
(siklasztó saruk, vágányzáró sorompók, váltózárak), forgalomirányító és jelzőberendezések, beleértve a nemzeti és
a kölcsönös átjárhatóságot biztosító alrendszereket, valamint a működésükhöz szükséges rádiókommunikációs
berendezéseket; a telematikai, utastájékoztató és távközlési rendszerek, rádióátviteli rendszerek és berendezéseik,
a vontatási energiaellátás rendszerei, különösen vasúti felsővezeték, áramvezető sín, energiaelosztást végző
berendezések, tartóoszlopok, áramátalakító berendezések, vasúti térvilágítási rendszerek, beleértve a munkahelyi,
az utasforgalmi, és rakodási célú területek térvilágítási berendezéseit, a perontető, a biztosítóberendezések,
hírközlési és telematikai rendszerek, térvilágítási berendezések, vasúti felsővezetéki rendszerek és berendezéseik,
ezek jelátviteléhez, működtetéséhez, áramellátásához szükséges kábelek, vezetékek, berendezések, tisztító- és
mosóberendezések, és a mindezek elhelyezésére szolgáló földterületek, melyek a vasúti pálya jogszabályban
meghatározott védősávval megnövelt területén kívül helyezkednek el, valamint az 1. melléklet 10. pontjában
meghatározott vasúti pályahálózat-elem, valamint a vasúti pályahálózat működtetéséhez, (ide értve
a pályakapacitás-elosztás, díjbeszedés szükségleteit is) a vasúti üzem lebonyolításához, az utas- és áruforgalom
biztosításához, a vasúti berendezések elhelyezéséhez szükséges épületek, építmények, mérnöki berendezések;
2.25. városi vasúti pályahálózat: városi vasúti szolgáltatás végzéséhez szükséges pályahálózat;
2.26. vasút-villamos pályahálózat: az országos vasúti pályahálózat, a helyi, a városi és az elővárosi vasúti pályahálózat
azon részeinek összessége, amelyen a vasút-villamos közlekedik, vagy vasút-villamossal szolgáltatást kívánnak
végezni;
2.27. a köz- és a magánszféra partnersége: közfeladatot ellátó szervek és a pályahálózat-működtetőjétől eltérő
egy vagy több vállalkozás közötti, kötelező erejű megállapodás, amely alapján ezen vállalkozások részben vagy
egészben kiépítik vagy finanszírozzák a vasúti infrastruktúrát, vagy megszerzik a pályahálózat-működtetői
jogosultságokat egy előre meghatározott időtartamra;
2.28. vasúti telekalakítás: az érintett ingatlannak, illetve amennyiben indokolt a szomszédos ingatlannak vasúti
pályaüzemeltetési és pályahálózat működtetési feladatok ellátásához igazodó mértékű területkialakítása és
az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként való feltüntetése érdekében történő bármely telekalakításra
(telekmegosztás, telekegyesítés, telekcsoport újrafelosztás, telekhatár rendezés stb.) irányuló, e törvény szerint
lefolytatandó eljárás;
2.28.1. érintett ingatlan: Magyarország területén található, országos jelentőségű vasútvonalak, valamint az elővárosi
pályahálózatba tartozó és a kiemelt budapesti fejlesztésként megvalósuló városi pályahálózatba tartozó
vasútvonalak vasúti pályáit és azok tartozékait hordozó, az ingatlan-nyilvántartás szerint részben vagy egészben
az állam tulajdonában álló ingatlan;
2.28.2. szomszédos ingatlan: közvetlenül az érintett ingatlan telekhatára mellett fekvő ingatlan;
2.28.3. visszamaradó ingatlan: a vasúti telekalakítási eljárás következtében kialakuló – vasúti pályát és azok
tartozékait nem hordozó –, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre kerülő önálló ingatlan;
2.29. vasúti tesztpálya: vasúti gördülőállomány, vasúti pálya és tartozékai, valamint a vasúti berendezések műszaki
vizsgálatára, tesztelésére létesített különálló vasúti pályahálózat;
2.30. kiemelt budapesti fejlesztés: a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról,
valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási
programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi
XLIX. törvény 1. § 3. pontja szerinti kiemelt budapesti fejlesztés;”
152. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vasúti pályahálózat fejlesztési stratégia (a továbbiakban: fejlesztési stratégia) kizárólag az országos
jelentőségű vasútvonalakra terjed ki, legalább ötéves időtartamra készül és meghosszabbítható.”
153. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 11/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A koordináció kiterjed:
a) a pályahálózat-kapacitás karbantartására és fejlesztésére vonatkozó kérelmezői igényekre,
b) a vasúti pályahálózat működtetésére kötött szerződésekben foglalt felhasználó-központú teljesítménycélok,
valamint az e szerződésben meghatározott teljesítményösztönzők tartalmára és végrehajtására,
c) a hálózati üzletszabályzat tartalmára és alkalmazására,
d) az intermodalitás és a kölcsönös átjárhatóság kérdéseire, és
e) minden olyan egyéb kérdésre, amely a vasúti pályahálózathoz való hozzáférésnek, a vasúti pályahálózat
használatának feltételeire, illetve a pályahálózat-működtető szolgáltatásainak minőségére vonatkozik.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

10739

154. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azon kiszolgáló létesítményeken, amelyeken a pályahálózat-működtető alapszolgáltatást nyújt (minimális
szolgáltatási csomag), a 2. melléklet 2. pontjában szereplő szolgáltatásokhoz való hozzáférést a pályahálózatműködtető biztosítja.”
155. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény VI. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„VI. FEJEZET
VASÚTI SZOLGÁLTATÁSOKRA ALKALMAZHATÓ MENTESSÉGEK”
156. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény VI. Fejezete a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § (1) A 3/A. § c) pont, a 3/B. § (1) bekezdés, a 3/C. §, a 12. §, a 13. §, a 15. § (4) bekezdés, a 19. §, a 20. §, a 21. §,
a 28. § (2) bekezdés a) pont, a 29/A. §, a 29/B. §, a 49. §, a 67. §, a 67/P–67/W. §, a 69. § 9., 11., 19. és 20. pont
rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kell alkalmazni arra a vállalkozó vasúti társaságra, amely
városi, elővárosi vagy térségi vasúti szolgáltatásokat nyújt
a) különálló helyi és térségi vasúti pályahálózaton, valamint
b) városi vagy elővárosi vasúti szolgáltatások számára fenntartott vasúti pályahálózaton.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, ha a vállalkozó vasúti társaság olyan vállalkozás vagy jogi személy
közvetlen vagy közvetett irányítása alatt áll, amely a városi, elővárosi vagy térségi szolgáltatásoktól eltérő vasúti
szállítási szolgáltatásokat nyújt, arra alkalmazni kell a 19. és a 20. §-t. A vállalkozó vasúti társaság és azon vállalkozás
vagy jogi személy közötti kapcsolatra tekintettel, amelynek a vállalkozó vasúti társaság a közvetlen vagy közvetett
irányítása alatt áll, e vállalkozó vasúti társaságra a 21. §-t is alkalmazni kell.
(3) E törvény 6–9/E. §, valamint 69. § 1. pont rendelkezéseit nem kell alkalmazni:
a) a XIV/A. fejezetben meghatározott, kizárólag különálló helyi és térségi vasúti pályahálózaton személyszállítási
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozó vasúti társaságra;
b) a XIV/A. fejezetben meghatározott, kizárólag városi és elővárosi személyszállítási szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozó vasúti társaságra;
c) a XIV/A. fejezetben meghatározott, kizárólag térségi vasúti árufuvarozási szolgáltatást nyújtó vállalkozó vasúti
társaságra; valamint
d) arra a vasúti társaságra, amely kizárólag iparvágányon, saját célú vasúti pályahálózaton végez árutovábbítást.
(4) A 3. §, a 3/A. § a)–c) pont, a 3/B. §, a 3/C. §, a 11. § (5) és (8) bekezdés, a 11/A–11/C. §, a 12. §, a 13. §, a 14. §
(7) bekezdés, a 28. § (2) és (4) bekezdés, a 29. § (1)–(2), (4) és (5) bekezdés, a 29/A. §, a 31. § (2) bekezdés a) és b) pont,
a 31. § (3) bekezdés, az 51/A. §, az 52–67/M. §, a 67/O. § (1)–(4) bekezdés, a 67/P–67/W. §, a 69. § 11–13., 15. és
17. pont rendelkezéseit nem kell alkalmazni:
a) a vasúti személyszállítási szolgáltatások számára fenntartott különálló helyi és térségi vasúti pályahálózatra;
b) a kizárólag városi és elővárosi vasúti személyszállítás számára fenntartott pályahálózatra;
c) a kizárólag egyetlen, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó vállalkozó vasúti társaság által térségi vasúti
árutovábbításra használt térségi pályahálózatra, amíg újabb kapacitásfoglalásra jogosult nem igényel kapacitást
a vasúti pályahálózaton; valamint
d) az iparvágányra és a saját célú vasúti pályahálózatra.”
157. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 31. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az ÁME-vel érintetten megvalósuló és előrehaladott fejlesztési stádiumban lévő projektekről
a) a vasúti társaság,
b) a fejlesztési közreműködő, valamint
c) a GSM-R fejlesztő az ÁME hatálybalépését követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a közlekedési hatóságot.”
158. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 44. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A fejlesztési közreműködő mint építtető az országos jelentőségű és egyéb vasútvonalakon, az elővárosi és
városi pályahálózathoz tartozó vasútvonalakon, az azokhoz kapcsolódó ingatlanokon, valamint a vasútvonalak
megállóhelyei megközelítésének fejlesztése és a ráhordás feltételeinek javítása érdekében létrehozott parkolók és
kapcsolódó létesítmények, tekintetében központi költségvetési és uniós támogatásból beruházási (létesítés, felújítás
és fejlesztés) feladatokat lát el az állam nevében és állami tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén az állam javára,
amely fontos közérdekű és közcélú tevékenységnek minősül.
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(3a) A fejlesztési közreműködő a beruházás előkészítéseként teljeskörűen elkészítteti a szükséges terveket,
tanulmányokat. A fejlesztési közreműködő ügyfélként részt vesz a hatósági eljárásokban, saját nevére megszerzi
vagy megszerezteti az építési engedélyeket, elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület előkészítését (beleértve
különösen a területszerzést, a régészeti feltárást és a közműkiváltást vagy -fejlesztést), továbbá lefolytatja
a közbeszerzési eljárásokat. A fejlesztési közreműködő építési és egyéb szerződéseket köt a megvalósításra,
gondoskodik az építés ideje alatt a műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, valamint lebonyolítja az átadás-átvételt.
A fejlesztési közreműködőre mint építtetőre egyebekben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.”
159. § (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 44/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A magyar állam tulajdonába és ingyenesen a fejlesztési közreműködő vagyonkezelésébe és a tulajdonosi
joggyakorlóval fennálló, hatályos vagyonkezelési szerződése hatálya alá kerül a 44. § (3) bekezdés szerinti
közérdekű és közcélú tevékenység folytatása érdekében megvásárolt, kisajátított vagy egyéb jogcímen a fejlesztési
közreműködő által megszerzett földrészlet, ezeken a földterületeken létrehozott vagy megszerzett vasúti
pályahálózat működéséhez szükséges eszközök, a vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése
és a ráhordás feltételeinek javítása érdekében létrehozott parkolók és kapcsolódó létesítmények. A fejlesztési
közreműködő vagyonkezelésébe kerül továbbá a megvalósítást megelőzően állami tulajdonban álló ingatlan
beruházással érintett területrésze az ingatlanon fennálló vagyonkezelési vagy haszonbérleti szerződés módosítását
vagy megszüntetését, illetve ezen jogok ingatlan-nyilvántartásból vagy földhasználati nyilvántartásból történő
törlését követően. A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a fejlesztési közreműködő
gondoskodik. A fejlesztési közreműködő a vagyonkezelői jog bejegyzésére vonatkozó ingatlanügyi hatósági
határozatot annak kézhezvételét követően haladéktalanul megküldi a tulajdonosi joggyakorló részére.
(2) A fejlesztési közreműködő által végzett közérdekű és közcélú tevékenység alapján megszerzett, az állam
tulajdonában álló egyes földterületek, valamint a fejlesztési közreműködő által ezen földterületeken létrehozott
vagy megszerzett vasúti pályahálózat működéséhez szükséges eszközök az átadás-átvétel fordulónapján, e törvény
erejénél fogva, a fejlesztési közreműködő által nyilvántartott könyv szerinti értéken, ellenérték nélkül, közvetlenül
a vasúti pályahálózat vagyonkezelője vagyonkezelésébe kerülnek, a fejlesztési közreműködő vagyonkezelési
jogának egyidejű megszűnése mellett. Az átadás-átvétel fordulónapjától számított hat hónapon belül a fejlesztési
közreműködő elszámolási kimutatást készít annak céljából, hogy az érintett eszközöket az átadás-átvétel
fordulónapján nyilvántartott könyv szerinti értéken a könyveiből kivezesse és jelen bekezdés szerinti új
vagyonkezelő könyveiben azokat nyilvántartásba vegye.”
(2) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 44/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 44. § (3) bekezdése szerinti közérdekű és közcélú tevékenység folytatása során
a) a vasúti pályahálózat vagyonkezelője használatában álló állami vagyonon végzett,
b) a fejlesztési közreműködőn és a vasúti pályahálózat vagyonkezelőjén kívül más vagyonkezelésében álló állami
vagyonon végzett,
c) nem állami tulajdonban álló ingatlanon végzett
vasúti pályahálózathoz kapcsolódó – állami tulajdont keletkeztető – értéknövelő beruházások, felújítások
eredményeként létrejövő vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges eszközöket a fejlesztési közreműködő
a vasúti pályahálózat vagyonkezelője részére ellenérték nélkül a fejlesztési közreműködő által nyilvántartott könyv
szerinti értéken adja át. A fejlesztési közreműködő által ezen földterületeken létrehozott vagy megszerzett vasúti
pályahálózat működéséhez szükséges eszközök az átadás-átvétel fordulónapján, e törvény erejénél fogva, ellenérték
nélkül a fejlesztési közreműködő által nyilvántartott könyv szerinti értéken, közvetlenül a vasúti pályahálózat
vagyonkezelője vagyonkezelésébe kerülnek.”
(3) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 44/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A nem állami tulajdonban lévő ingatlanon, állami beruházás keretében, a tulajdonos érdekében végzett, nem
vasúti pályahálózathoz kapcsolódó értéknövelő beruházások, felújítások átadás-átvételéről a tulajdonos köteles
megállapodni a fejlesztési közreműködővel, a fejlesztési közreműködő értesítésének kézhezvételét követő 30 napon
belül. A települési önkormányzatok és az állami tulajdonú víziközmű szolgáltató társaságok ingatlanain végzett
beruházás esetén a tulajdonos részére történő átadás ellenérték nélkül, történik.”
(4) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 44/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az állami tulajdonú, de a vasúti pályahálózat vagyonkezelőjétől eltérő vagyonkezelő vagyonkezelésében
álló ingatlanon, állami beruházás keretében, a vagyonkezelő érdekében végzett, nem vasúti pályahálózathoz
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kapcsolódó értéknövelő beruházások, felújítások közvetlen átadás-átvételéről a vagyonkezelő köteles megállapodni
a fejlesztési közreműködővel, a fejlesztési közreműködő értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül.”
(5) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 44/A. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A (10) és (12) bekezdés szerinti vagyonelemeknek az önkormányzat vagy a (10) bekezdés szerinti gazdálkodó
szervezet részére történő ingyenes, könyv szerinti értéken történő számviteli átadásáról a fejlesztési közreműködő
gondoskodik. A fejlesztési közreműködő az átadás-átvételt követő hat hónapon belül elszámolási kimutatást készít
annak céljából, hogy a (10) és a (12) bekezdés szerinti eszközöket az átadás-átvétel fordulónapján nyilvántartott
könyv szerinti értéken a könyveiből kivezesse és az érintett önkormányzat vagy a (10) bekezdés szerinti gazdálkodó
szervezet a könyveiben azokat nyilvántartásba vegye.”
(6) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 44/A. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A fejlesztési közreműködő által végzett közérdekű és közcélú tevékenység során megszerzett, és
az (1) bekezdés alapján vagyonkezelésében álló, vasúti pályahálózatnak nem minősülő ingatlanon a fejlesztési
közreműködő vagyonkezelői joga megszűnik e törvény erejénél fogva az átadás-átvétel fordulónapján.
Az építtető vagyonkezelői jogának megszűnését követően az ingatlant a tulajdonosi joggyakorló könyveiben,
nyilvántartásában kell feltüntetni.”
(7) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 44/A. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Kiemelt budapesti fejlesztésként megvalósuló városi pályahálózatba tartozó vasútvonalak létesítése,
felújítása és fejlesztése előkészítése során a helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokon, az építtető vagy
megbízottja az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint az ingatlanra a tulajdonos
előzetes tájékoztatása mellett beléphet, a beruházás előkészítéséhez szükséges munkákat elvégezheti. Az ingatlan
tulajdonosa vagy használója ezen munkák végzését tűrni köteles, azok végzését nem akadályozhatja.”
160. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány által rendeletben kijelölt GSM-R fejlesztő a magyar állam és a GYSEV Zrt. tulajdonában álló
vasúti pályahálózat részét képező GSM-R rendszerhálózat tekintetében központi költségvetési és európai uniós
támogatásból építtetői, létesítési feladatokat láthat el a magyar állam javára eljárva. A GSM-R rendszerhálózat
megvalósítása fontos közérdekű és közcélú tevékenység.”
161. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/T. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vertikálisan integrált vállalkozásnak az általa működtetett, nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz történő
hozzáférésére a 21. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott tevékenységet végző szervezeti egységei,
és a vasúti pályahálózat működtetését ellátó szervezeti egysége közötti – a VPSZ által kidolgozott – belső
megállapodás alapján kerül sor.”
162. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/V. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A VPSZ a pályahálózat-működtető számára nyújtott szolgáltatások ellenértékeként az általa elosztott vasúti
pályahálózat-kapacitás után – a 79/D. § (1) bekezdés b) pont bd), be) és bf ) alpontjára is figyelemmel – kiszámlázott
hálózat-hozzáférési díj, valamint az elszámolt belső hálózat-hozzáférési díj után a Vasúti Pályakapacitás-elosztó
Szervezet és a vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról szóló kormányrendeletben meghatározott
összegű megbízási díjra jogosult a pályahálózat-működtetőtől. A pályahálózat-működtető és a VPSZ közötti
jogviszonyra a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról
szóló kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.”
163. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 68/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Kollektív szerződés vagy munkaszerződés a 68/A.–68/G. §-okban foglaltaktól a munkavállaló javára térhet el.”
164. § (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 69. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„3. nyilvántartás vezetése a működési engedélyekről, valamint a tudomásul vett bejelentésekkel rendelkező vasúti
társaságokról és a bejelentett vasúti tevékenységekről,”
(2) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 69. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„23. vertikálisan integrált vállalkozás 67/T. § (1) bekezdése szerinti belső megállapodásában foglaltak ellenőrzése,”
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165. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 79/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nemzetközi menetvonallal kapcsolatos hozzáférési vagy díjképzési ügyekre vonatkozó panasz vagy hivatalból
indult eljárás esetén, valamint a nemzetközi vasúti szállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci verseny ellenőrzése
keretében a vasúti igazgatási szerv konzultációt folytat és együttműködik valamennyi olyan EGT-tagállam igazgatási
szervezetével, amelyen a szóban forgó nemzetközi menetvonal keresztülhalad, valamint – adott esetben –
a Bizottsággal, és
a) határozatának meghozatala előtt ezektől az igazgatási szervezetektől megkéri az összes szükséges információt,
valamint
b) a más EGT-tagállam igazgatási szervének illetékességébe tartozó eljárás esetén – a panaszkezelés vagy vizsgálat
céljából – az illetékes EGT-tagállam igazgatási szervének átadja a szükséges információkat.”
166. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 80. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„f ) a vasúti járművek nyilvántartásának, az országos vasúti pályahálózat nyilvántartásának és a 1300/2014/EU
rendelet szerinti eszközleltár vezetése, valamint a 1300/2014/EU rendelet szerinti hozzáférhetőségi adatok gyűjtése,
karbantartása és cseréje,”
167. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 80/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A közlekedési hatóság eljárása felfüggeszthető, ha az előkérdés más szerv hatáskörébe tartozik, vagy
a közlekedési hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem
dönthető el.”
168. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 82. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A vasúti képzési módszertani központ a 36. § (7) bekezdésben meghatározott feladatának ellátása érdekében
jogosult a vasútszakmai oktatók és a vasútüzemvezetők továbbképzésére, továbbá a vasúti közlekedés területén
hatósági vizsgabiztosi tevékenységet ellátók képzésére és továbbképzésére jelentkező személyek természetes
személyazonosító adatainak kezelésére. Ezen adatkezelésre a (4)–(7) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni.”
169. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 85/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Iparvágányon vasúti személyszállítási szolgáltatás nem nyújtható, személyközlekedés az iparvágány
tulajdonosa, használója érdekében történhet a közlekedési hatóság előzetes jóváhagyásával.”
170. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdése a következő 24. és 25. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„24. a fejlesztési közreműködőként eljárni jogosult szervezetet, valamint a fejlesztési közreműködő feladatait és
jogosultságait,
25. a magyar állam és a GYSEV Zrt. tulajdonában álló vasúti pályahálózat részét képező GSM-R rendszerhálózat
tekintetében GSM-R fejlesztőnek minősülő szervezetet”
(rendeletben állapítsa meg.)
171. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 89. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)
„k) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi
hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2014. november 18-i 1300/2014/EU
bizottsági rendelet,
l) az 1300/2014/EU rendeletnek az eszközleltár tekintetében a hozzáférhetőség korlátainak azonosítása,
a felhasználók tájékoztatása, valamint a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és
értékelése céljából történő módosításáról szóló, 2019. május 16-i, (EU) 2019/772 bizottsági végrehajtási rendelet.”
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172. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
a)
1. § (1) bekezdés e) pontjában a „vasútvonalak vasúti” szövegrész helyébe a „vasútvonalak, valamint
az elővárosi pályahálózatba tartozó és kiemelt budapesti fejlesztésként megvalósuló városi pályahálózatba
tartozó vasútvonalak vasúti” szöveg,
b)
42/C. § (1) bekezdésében az „ , a magyar állam tulajdonába kerülő országos jelentőségű vasútvonal vasúti
pályáit” szövegrész helyébe a „vasúti pályát” szöveg,
c)
42/C. § (2) bekezdésében az „az országos jelentőségű vasútvonal” szövegrész helyébe az „a vasúti pályák és
tartozékai” szöveg,
d)
44/A. § (3) és (6a) bekezdésében a „NIF Zrt.” szövegrész helyébe a „fejlesztési közreműködő” szöveg,
e)
45. § (1) bekezdésében a „vasútvonalak építési” szövegrész helyébe a „vasútvonalak, elővárosi pályahálózatba
tartozó, illetve kiemelt budapesti fejlesztésként megvalósuló városi pályahálózatba tartozó vasútvonalak
építési” szöveg,
f)
79/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „vagy a nem független pályahálózat-működtető” szövegrész
helyébe az „ , a pályahálózat-működtető vagy a VPSZ” szöveg,
g)
85/I. § (5) bekezdés c) pontjában a „pályahálózat-működtetőt” szövegrész helyébe a „pályahálózatműködtetőt vagy a fejlesztési közreműködőt” szöveg,
h)
87/F. § (1) bekezdésében a „NIF Zrt.” szövegrész helyébe a „NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság” szöveg
lép.
173. §		
Hatályát veszti a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
a)
46. § (1) bekezdésében a „NIF Zrt. és a” szövegrész,
b)
79/G. § (1) bekezdés c) pontja,
c)
84/A. § (1) bekezdése,
d)
85. § (1) és (2) bekezdése,
e)
85/C. § (1) és (2) bekezdése,
f)
85/H. § (1) bekezdése.

21. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása
174. §		
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása során az építtető kérelmére a hatóság akkor is lefolytatja
az Étv. szerinti, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvt.) szerinti előzetes vizsgálati eljárást és környezeti hatásvizsgálati engedélyezési, valamint a már kiadott engedély
módosítására irányuló eljárást, ha az adott tevékenységre vonatkozóan jogszabály nem ír elő engedélyt.”
175. §		
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 6/M. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások kapcsán
az építtető az előkészítés fázisában az egységes elektronikus közműnyilvántartás adatszolgáltatását veszi igénybe,
valamint a kiváltásra vagy kiépítésre kerülő közművek terveit elkészítteti. Az építtető a kiváltásra vagy kiépítésre
kerülő közművek terveit a közműszolgáltatóval is elkészíttetheti.”
176. §		
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 6/Q. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az intermodális csomópontok, azaz a különböző közlekedési módok közötti átszállási kapcsolatot emelt szintű
utaskényelmi szolgáltatásokkal biztosító közlekedési létesítmények e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott köre tekintetében a Kormány által rendeletben meghatározott fejlesztési
közreműködő mint építtető – központi költségvetési és uniós támogatásból – beruházási (létesítés, felújítás és
fejlesztés) feladatokat lát el. E tevékenység fontos közérdekű és közcélú tevékenységnek minősül. Az építtető
az állam javára és nevében jár el.”
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177. §		
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„f ) az intermodális csomópontok tekintetében fejlesztési közreműködőként eljárni jogosult szervezetet, a fejlesztési
közreműködő feladatait és jogosultságait, valamint a fejlesztési közreműködő mint építtető által megvalósítandó
intermodális csomópontok körét;”
178. §		
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
a)
3. § (5) bekezdés a) pontjában a „környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény” szövegrész
helyébe a „Kvt.” szöveg,
b)
6/F. § nyitó szövegrészében a „környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény”
szövegrész helyébe a „Kvt.” szöveg,
c)
11/B. § (1) bekezdés e) pontjában a „környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény”
szövegrész helyébe a „Kvt.” szöveg
lép.

22. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
179. § (1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. § 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„39. közösségi autóbérlő rendszer: gépkocsi-kölcsönző rendszer, amely a Magyarország területén B-kategóriájú
vezetői engedéllyel vezethető gépkocsi közúton történő vezetésére jogosító okmánnyal rendelkező, előzetesen
regisztrált felhasználók számára díj ellenében folyamatosan igénybe vehető, továbbá központi telematikai
rendszerrel irányított módon, automatizált helyszíni kölcsönzési folyamat alkalmazásával, az üzemeltetési területen
belül szabad felhasználást biztosítva működik;”
(2) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. §-a a következő 46–51. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„46. kamera: nem emberi testre felhelyezett, képfelvétel, továbbá kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas
elektronikus biztonságtechnikai rendszer;
47. testkamera: emberi testre felhelyezhető vagy ruházatra felszerelhető képfelvétel, továbbá kép-és hangfelvétel
rögzítésre alkalmas elektronikus biztonságtechnikai rendszer;
48. integrált személyszállítási közszolgáltatás: az 1370/2007/EK rendelet 2. cikk m) pontja szerinti összekapcsolt
szállítási szolgáltatások;
49. összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatás: integrált személyszállítási közszolgáltatásnak nem minősülő,
meghatározott földrajzi területen azonos díjtermékekkel igénybe vehető azon országos, regionális, elővárosi illetve
helyi személyszállítási közszolgáltatások, valamint ezekhez kapcsolódó vízi személyszállítási közszolgáltatások
összessége, amelyeket – az 5. §-ban meghatározottakra tekintettel – két vagy több közlekedési szolgáltató
a megrendelő vagy megrendelők által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján végez;
50. összekapcsolt díjtermék: összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító bérlet
vagy menetjegy, amely az 5. § (3) és (4) bekezdés szerinti, vagy a 32. § (2) bekezdés szerinti együttműködési
megállapodás alapján kerül alkalmazásra;
51. integrált díjtermék: integrált személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító bérlet és menetjegy,
amely az 5. § (3) és (4) bekezdés szerinti vagy a 32. § (2) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás alapján
kerül alkalmazásra.”
180. §		
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltak megtartását az autóbuszos hatóság ellenőrzi.”
181. §		
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 8. és 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„8. § (1) E § alkalmazásában szolgáltatónak minősül:
a) a személyszállítási közszolgáltatást végző szolgáltató és az e szolgáltatás nyújtásához igénybe vett
közlekedésszervező,
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b) a vasút-, trolibusz-, autóbusz-, hajóállomás vagy megállóhely, kikötő üzemeltetője, valamint
c) a 22. § (4a) bekezdése szerint működtetett közösségi kerékpáros rendszer vagy közösségi autóbérlő rendszer
üzemeltetője.
(2) A szolgáltató – az utasok, valamint a szolgáltató munkavállalói és megbízottai élete, személye, testi épsége,
vagyontárgyai védelme, valamint a járművei, berendezései, eszközei, egyéb vagyontárgyai és a nemzeti vagyon
védelme érdekében – az (5) bekezdésben meghatározott helyeken, elektronikus biztonságtechnikai rendszeren
keresztül, az (5)–(15) bekezdésben foglalt feltételekkel folytathat megfigyelést, készíthet rögzített képfelvételt, és
kezelheti a rögzített képfelvételeket.
(3) A szolgáltató – az utasok, valamint a szolgáltató munkavállalói és megbízottai élete, személye, testi épsége,
vagyontárgyai ellen irányuló jogsértő cselekmény felderítése, bizonyítása, továbbá a járművei, berendezései,
eszközei, egyéb vagyontárgyai és a nemzeti vagyonba tartozó vagyontárgyak védelme érdekében – elektronikus
biztonságtechnikai rendszeren; így különösen testkamerán a gépjárműben elhelyezett vagy a jegyértékesítési
terület megfigyelésére alkalmazott fedélzeti kamerán keresztül az (5)–(15) bekezdésben foglalt feltételekkel
folytathat megfigyelést. A szolgáltató a megfigyelés során képfelvételt vagy kép- és hangfelvételt készít, valamint
kezeli a rögzített képfelvételt vagy kép- és hangfelvételt. Testkamera esetében a szolgáltató biztosítja a testkamera
viselője általi rögzítés indításának és befejezésének technikai lehetőségét.
(4) A szolgáltató a jogszabályi felhatalmazás alapján végzett szolgáltatás minőségének és mennyiségének
ellenőrzése érdekében, valamint bűnüldözési célból, az (5) bekezdésben meghatározott helyeken elektronikus
biztonságtechnikai rendszeren keresztül, az (5)–(15) bekezdésben foglalt feltételekkel folytat megfigyelést, készít
rögzített képfelvételt, és kezeli a rögzített képfelvételeket.
(5) A szolgáltató a (2) bekezdés szerinti képfelvételt és a (3) bekezdés szerinti képfelvételt vagy kép- és hangfelvételt
(a továbbiakban együttesen: felvétel) a tulajdonában vagy jogszerű használatában lévő területén készíthet, így
különösen:
a) közforgalom számára nyitva álló helyen,
b) vasúti pályahálózaton,
c) jegy- és bérletértékesítő berendezésen és annak közvetlen környezetében,
d) személyszállítási szolgáltatás céljára alkalmazott járművein,
e) közösségi kerékpár gyűjtőállomásán, valamint
f ) közösségi autóbérlő rendszer személygépkocsijának belső terében.
(6) A szolgáltató a (2) és (3) bekezdés szerinti elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazásáról
az (5) bekezdésben felsorolt helyeken megjelenő személyek számára észlelhető módon figyelemfelhívó jelzést
helyez el, továbbá – a vakok és gyengén látók tájékoztatására alkalmas módon, valamint a magyar nyelvet nem
ismerők számára legalább angol nyelven, továbbá indokolt esetben a szolgáltató által meghatározott más nyelven –
a személyes adatok kezeléséről tájékoztatást nyújt
a) a vasút-, hajó-, trolibusz- és az autóbusz-állomás és megállóhely bejáratánál,
b) a személyszállító vasúti járműre, hajóra, trolibuszra és az autóbuszra való felszállásra szolgáló peronoknál,
c) a személyszállító vasúti járművön, hajón, trolibuszon és az autóbuszon,
d) közösségi kerékpár gyűjtőállomásán,
e) a jegy- és bérletértékesítő berendezésen, valamint
f ) a közösségi autóbérlő rendszer személygépkocsijának belső terében.
(7) Ha a (6) bekezdésben meghatározott hely tájékoztatás nyújtására nem alkalmas, a tájékoztatást a vasúti
pályaudvaron, autóbusz-állomáson, a szolgáltató Üzletszabályzatában és honlapján kell hozzáférhetővé tenni.
(8) Felvétel nem készíthető olyan helyen, ahol az az emberi méltóságot sértheti, így különösen mosdóban,
illemhelyen.
(9) A szolgáltató a felvételt a rögzítéstől számított 16. napon törli, ha annak felhasználására bírósági vagy hatósági
eljárásban nem kerül sor.
(10) Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával, aki a felvételen
maga is szerepel (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: érintett), jogának vagy jogos érdekének igazolása
nélkül kérheti, hogy a felvételt a szolgáltató a (9) bekezdésben meghatározottak szerint ne törölje. Ez a jog nem
érinti a személyes adatok védelmére vonatkozó, az Európai Unió jogi aktusa, illetve a nemzeti jog alapján az érintett
által gyakorolható egyéb jogokat.
(11) Bíróság vagy hatóság erre irányuló megkeresése esetén a szolgáltató a felvételt haladéktalanul megküldi
a megkereső részére.
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(12) A (10) bekezdés szerint benyújtott kérelmet követően a felvétel mindaddig nem törölhető, amíg a (11) bekezdés
szerinti megkeresés meg nem érkezik a szolgáltatóhoz vagy az érintett által a (10) bekezdés szerint előterjesztett
kérelemben megjelölt indok miatt arra szükség van, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított hat hónapig.
(13) A szolgáltató a felvételt felhasználhatja:
a) a szolgáltatását igénybe vevő személyt,
b) a működtetésében lévő berendezés használóját,
c) a szolgáltató munkavállalóját, megbízottját,
d) a kezelésében lévő területeken tartózkodó személyt, valamint poggyászát,
e) a járműveket, berendezéseket, eszközöket és egyéb vagyontárgyakat,
f ) a jogszabályi felhatalmazás alapján az általa megrendelt szolgáltatást
érintő esemény, baleset, káreset körülményeinek, továbbá a szolgáltatónál tett panaszbejelentések kivizsgálása
érdekében.
(14) A (9) bekezdésben meghatározott időtartam a (13) bekezdés szerinti vizsgálat időtartamával, de legfeljebb
45 nappal meghosszabbodik.
(15) A vizsgálat során felhasznált felvételt a vizsgálat és az annak eredményeként tett intézkedés, továbbá bírósági
vagy hatósági eljárás esetén az azt lezáró határozat jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását követő 15. napon
törölni kell.
(16) A szolgáltató az (5) bekezdésben meghatározott felvételt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
6. § (9) bekezdése szerinti tisztántartási kötelezettség teljesítéséről való meggyőződés érdekében is felhasználhatja.
(17) A szolgáltató a (16) bekezdés szerinti feladat ellátása körében az (1)–(15) bekezdésekben meghatározott
feltételek szerint jogosult kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel készítésére.
(18) Ha a szolgáltató hulladékot észlel, azt elszállítja és ezt a hulladékról szóló törvény szerint bejelenti,
valamint a rendelkezésére álló adatokat továbbítja a hulladékgazdálkodási hatóságnak. A szolgáltató
e körben a hulladékgazdálkodási hatósággal szorosan együttműködik és minden elvárható információt
megad a hulladékgazdálkodási hatóság hatékony tevékenységének elősegítése érdekében. A szolgáltató
a hulladékgazdálkodási hatóság megkeresésére rendelkezésre bocsátja a (16) bekezdés szerinti feladatai ellátása
körében készült kép-, hang-, valamit kép- és hangfelvételeket.
8/A. § (1) A szolgáltató jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által kijelölt központi
tárhelyszolgáltatóval. A szolgáltató a 8. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott felvételt – ha annak műszaki és
technikai feltételei adottak – a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti.
(2) A 8. § (5) bekezdésében meghatározott felvétel
a) terrorcselekmény vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,
b) nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső
biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
c) katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, valamint
d) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében
is felhasználható.
(3) Felhasználásnak minősül, ha a 8. § (5) bekezdésében meghatározott felvételt a szolgáltató a rendőrség,
a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére megkeresésük esetén továbbítja
a (2) bekezdésben meghatározott célból.”
182. §		
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 18. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A vasúti vagy az autóbuszos személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő vagy igénybe venni szándékozó
személy (a továbbiakban: panaszos) panasszal élhet a vasúti igazgatási szervnél, vagy az autóbuszos hatóságnál,
ha álláspontja szerint a személyszállító szolgáltató vagy a közlekedésszervező megsértette a 17. § (1) vagy
(3) bekezdését. A panasz – személyesen, postai vagy elektronikus úton – abban az esetben terjeszthető elő, ha
a panaszos a vasúti vagy az autóbuszos személyszállító szolgáltató vagy a közlekedésszervező panaszkezelési
eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre.”
183. §		
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 32. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az országos, regionális, elővárosi vagy helyi személyszállítási közszolgáltatást végző közlekedési szolgáltató
köteles más közlekedési szolgáltató által vagy egyéb értékesítési helyen értékesített, a szolgáltató járataira szóló

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

10747

jegyet, bérletet, valamint összekapcsolt és integrált díjterméket elfogadni, továbbá más közlekedési szolgáltatóval
a bevételek megosztásáról, elszámolásáról, a szociálpolitikai menetdíj támogatás igénylésével kapcsolatos
feladatokról, és az ellentételezés részletes szabályairól írásban megállapodni.”
184. §		
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Szociálpolitikai menetdíj-támogatást kedvezményes összekapcsolt és kedvezményes integrált díjtermékek
vonatkozásában a személyszállítási közszolgáltatást nyújtó közlekedési szolgáltató vagy a – közszolgáltatással
összefüggő díjakból származó bevételek beszedését a 22. § (5) bekezdése alapján végző – közlekedésszervező
az 5. § (3) és (4) bekezdés, vagy a 32. § (2) bekezdés alapján kötött megállapodásban rögzített díjrészesedés
szerinti arányban, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló
jogszabály szerint igényelhet.”

23. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény módosítása
185. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
2. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„18. útdíj: az útdíjköteles elemi útszakasz használatáért fizetendő, általános forgalmi adót is magában foglaló,
a megtett úttal arányos úthasználat alapján az útdíjszedő által kivetett díj; a szerződött díjfizető által az egyenlegére
előre megfizetett, de az útdíjszedő által nem kivetett összeg nem minősül útdíjnak;”
(2) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
2. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„32. egyenleg: úthasználati jogosultság keletkezése érdekében, a fizetendő útdíj-követelés kiegyenlítése céljából
a szerződött díjfizető által megfizetett, az egyetemes útdíjszolgáltató által nyilvántartott és rendelkezésre tartott,
forintban kifejezett pénzösszeg, a szolgáltatás ellenértéke, amelynek terhére a szerződött díjfizető útdíjfizetési
kötelezettségének eleget tehet.”
186. §		
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
28. § (1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„s) állapítsa meg az egyetemes útdíjszolgáltató és a szerződött díjfizető közötti szerződés megszüntetésének,
valamint a felek közötti elszámolás részletes szabályait.”

24. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása
187. §		
A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24. § (2) bekezdése
a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„e) az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakör betöltéséhez szükséges vizsgán való
részvételért fizetendő díjak körét és mértékét, valamint azok megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

III. FEJEZET
A SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ 2021. ÉVI XXXII. TÖRVÉNY
ÉS AZ AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
25. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
188. §		
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35/A. § (1) A szerencsejáték-szervező tevékenység engedélyezéséért és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által
végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért a Hatóság elnökének rendeletében meghatározott
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mértékű igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. Az engedély iránti kérelemre indult eljárásokban az eljárás
megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni.
(2) A szerencsejáték-szervező tevékenységre jogosító engedély akkor adható ki, ha a kérelmező az igazgatási
szolgáltatási díjat megfizette.”
189. §		
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36/C. § (1) A szerencsejáték-felügyeleti hatóság felügyeleti tevékenységéért a szerencsejáték szervező,
az ajándéksorsolást szervező és a játékautomata üzemeltető (a továbbiakban együtt: kötelezett) a Hatóság
elnökének rendeletében meghatározott mértékű szerencsejáték felügyeleti díj (a továbbiakban: felügyeleti díj)
fizetésére köteles.
(2) A felügyeleti díjat a kötelezett a Hatóság elnökének rendeletében meghatározott időpontban fizeti meg
a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz a felügyeleti díj megfizetéséről szóló nyilatkozat (a továbbiakban:
nyilatkozat) egyidejű benyújtása mellett. A felügyeleti díj megfizetése a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését
nem pótolja.
(3) A nyilatkozattételi kötelezettséget a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által rendszeresített
formanyomtatványon kell teljesíteni.
(4) A nyilatkozatban feltüntetett adatok, jognyilatkozatok módosítását a kötelezett a szerencsejáték-felügyeleti
hatósághoz előterjesztett kérelemben kezdeményezheti.”
190. §		
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy a szerencsejáték felügyeleti díj mértékére, megfizetésére,
beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, visszatérítésére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben
megállapítsa.”
191. §		
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
a)
23. § (4) bekezdésében az „A folyamatosan szervezett ajándéksorsolás végelszámolásának a Vhr. 22. §
(5) bekezdésének a), c) és d) pontjában szereplő adatokat sorsolásonként elkülönítve kell tartalmaznia.”
szövegrész helyébe az „A folyamatosan szervezett ajándéksorsolás végelszámolásának a Vhr. sorsolásos
játékok végelszámolásának adattartalma szerinti adatokat – sorsolásonként elkülönítve – kell tartalmaznia,
a nyereményalap és a tiszta játékbevétel kivételével.” szöveg,
b)
23. § (5) bekezdésében a „Vhr. 22. § (5)–(9), (11) és (12) bekezdését” szövegrész helyébe a „Vhr.-nek
a sorsolásos játékok végelszámolására, valamint az át nem vett nyereményekre vonatkozó rendelkezéseit”
szöveg
c)
27/F. § (1) bekezdésében az „A szervezőnek külön kell kérelmeznie a pénznyerő automaták a Vhr. 68. §
(1) bekezdés a) pontjában foglalt játéktervi adatainak jóváhagyását.” szövegrész helyébe az „A szervezőnek
külön kell kérelmeznie a pénznyerő automatáknak a Vhr.-ben meghatározott játéktervi adatai közül a játék
megnevezését, játékszabályait, a minimális és maximális tét nagyságát és a tétek és nyeremények arányát
érintő változások jóváhagyását.” szöveg
d)
27/F. § (2) bekezdésében a „Vhr. 68. § (5) bekezdése szerinti ideiglenes” szövegrész helyébe a „Vhr. szerinti,
játéktervtől történő időleges” szöveg
e)
28/B. § (2) bekezdés f ) pontjában az „a Vhr. 18. §-ának (4) bekezdésében előírt” szövegrész helyébe az „az EGT
területén bejegyzett, hírközlő eszközök és rendszerek auditálására jogosult cég által kiadott” szöveg
f)
28/B. § (3) bekezdésében a „Vhr. 22. § (2), (4), (8) és (9) bekezdését” szövegrész helyébe a „Vhr. sorsolásos
játékok nyertes és el nem adott sorsjegyei, a külön engedélyezett sorsolásos játékok bevételének és
költségének elszámolására, végelszámolására vonatkozó rendelkezéseit” szöveg
g)
29/F. § (8) bekezdésében a „Vhr. 43. § (2) bekezdése szerinti ideiglenes eltérésre vonatkozó kérelmét
eltérésenként” szövegrész helyébe a „Vhr. szerinti, távszerencsejáték közterületen, közönség számára nyitva
álló épületben vagy a szervező által biztosított helyszínen történő ideiglenes szervezésének, közvetítésének
engedélyezése iránti kérelmét alkalmanként” szöveg
h)
35/A. § (3) bekezdés h) pontjában a „Vhr. 43. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „29/F. § (8) bekezdése”
szöveg
lép.
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192. §		
Hatályát veszti a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
a)
29/B. § (15) bekezdés c) pontjában az „1. § (2) bekezdés” szövegrész,
b)
35/A. § (3) bekezdés k) pontjában a „35/A. § (1) bekezdése” szövegrész.
c)
36/D. §-a.

26. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
193. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az általános költségátalány mértékét a Hatóság elnöke rendeletben állapítja meg.”
194. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1a) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)
„l) az általános költségátalány mértékét, az általános költségátalány megfizetéséről szóló szabályokat,”

27. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása
195. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Törvény felhatalmazása alapján
a) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke és az Országos
Atomenergia Hivatal elnöke rendeletben igazgatási szolgáltatási díjat, pótdíjat,
b) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke rendeletben felügyeleti díjat
állapíthat meg.”

28. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény módosítása
196. § (1) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv
a) előkészíti a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázatok kiírását, elbírálását,
a koncessziós szerződések megkötését (módosítását, megszüntetését),
b) kezeli a koncessziós szerződéseket,
c) ellátja a koncessziós szerződésekből eredő számlázási feladatokat, és
d) ellátja a koncessziós szerződésekkel összefüggő követeléskezelési feladatokat.”
(2) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 4. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság)]
„k) a dohánytermékek árainak közzététele érdekében jogszabályban meghatározottak szerint a szolgáltatott
árbejelentéseket rendszerezi, feldolgozza és honlapján közzéteszi, és”
197. §		
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 10/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A miniszter a beszedett koncessziós díjak, jogosultsági díjak és ezen felül keletkező egyéb bevételek összegét
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi ügyletként számolja el.
(3) A koncessziós szerződés alapján a koncessziós díjon felül keletkező egyéb bevételek (így különösen a késedelmi
pótlék, kártérítés, kötbér) a miniszter által irányított költségvetési fejezet bevételei.”
198. §		
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hatóság az engedélyt annak adja meg legfeljebb a koncessziós szerződésben meghatározott időtartamra, aki
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi
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és gazdasági feltételekkel rendelkezik, és akit – a 10. §-ban foglaltak kivételével – érvényes koncessziós szerződés
e tevékenység végzésére feljogosít. Az engedélyt a Hatóság akkor adja meg, ha a kérelmező kérelmében a Hatóság
elnökének rendeletében meghatározott adatokat megadja, és a Hatóság elnökének rendeletében meghatározott
iratokat a kérelemmel benyújtja. A Hatóság a jogosultnak azonos időszakra, azonos koncessziós szerződés alapján
csak egyetlen dohányboltra (elkülönített helyre) adhat érvényes engedélyt; új engedélyt a jogosultnak csak
a korábbi engedély visszavonásának hatályával lehet adni.”
199. §		
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 23. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Hatóság – a körülmények mérlegelését követően – a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására
vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha)
„f ) a dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet engedély nélkül szünetelteti;”
200. §		
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény IV. Fejezete a következő 23/B. §-sal egészül ki:
„23/B. § A Hatóság a 17. § (1) bekezdése szerinti céljával összefüggésben a dohánytermék-kiskereskedelmi piac
folyamatos és teljes körű hatósági felügyeletéhez a 10. § (1) bekezdés alapján kijelölt személyek listáját, illetve
a Hatóság elnökének rendeletében meghatározott – személyes adatnak nem minősülő – további adatokat
a Hatóság elnökének rendeletében meghatározott módon és rendszerességgel továbbítja az állami adó- és
vámhatóság részére.”
201. §		
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 24/C. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f ) a 4. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) és (4) bekezdésében, a 10/B. § (5) bekezdésében, a 13. § (14) bekezdésében,
a 16/B. §-ban, a 22. § (2) bekezdésében, a 24/A. §-ban valamint a 24/B. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok
ellátására köteles minisztert vagy központi kormányzati igazgatási szervet”
(rendeletben állapítsa meg.)
202. §		
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 26. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy)
„f ) a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási
kötelezettségére, a dohánytermékek árbejelentésére és árközzétételére, az állami adó- és vámhatóság
részére szolgáltatandó – személyes adatnak nem minősülő – adatok körére, az adatszolgáltatás módjára és
rendszerességére”
(vonatkozó részletes szabályokat rendeletben megállapítsa.)
203. §		
Hatályát veszti a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény
a)
23. § (2) bekezdés d) pontjában a „ , továbbá, ha a tevékenységet engedély nélkül szünetelteti” szövegrész,
b)
24/C. § a) pontjában a „valamint az engedélyezési eljárásra vonatkozó további szabályokat,” szövegrész,
c)
24/C. § d) pontja.

29. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása
204. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 1. §
(1) bekezdése a következő 49. és 50. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„49. poszt-kvantumtitkosítás: a matematikailag valószínűsíthetően igazolható, kvantumszámítógép által
megvalósított támadás ellen a hagyományos kriptográfiai alkalmazáson felüli poszt-kvantum alkalmazást, illetve
megoldást nyújtó titkosítás, amely során a két végpont közötti kommunikáció felhasználásával, az adatátvitellel
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megosztott kulcsot hoz létre a két végfelhasználó között, anélkül, hogy a kulcsot jogosulatlan harmadik fél
megismerné;
50. poszt-kvantumtitkosítás alkalmazásra kötelezett szervezet: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
(a továbbiakban: SZTFH) elnökének rendeletében meghatározott,
a) a kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendelet szerinti igénybevételre kötelezett szervezet,
b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti bank, valamint
c) az 1. mellékletben meghatározott törvények hatálya alá tartozó közműszolgáltató és az 1. mellékletben
meghatározott törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó közszolgáltatást nyújtó
szervezet.”
205. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 2. §-a
a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E törvény rendelkezéseit a poszt-kvantumtitkosítás vonatkozásában kizárólag a poszt-kvantumtitkosítás
alkalmazásra kötelezett szervezetre kell alkalmazni.”
206. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 5. § b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában meg kell valósítani és
biztosítani kell)
„b) az elektronikus információs rendszer és elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása,
a poszt-kvantumtitkosítás alkalmazásra kötelezett szervezetek esetén a fizikailag elkülönített helyszíneik közötti
kormányzati célú hálózaton, továbbá a publikus internet felületen zajló, az elektronikus hírközlési törvény szerinti
szolgáltató igénybevételével vagy egyéb információs társadalommal összefüggő szolgáltatásaik igénybevétele
során a hagyományos kriptográfiai alkalmazáson felüli biztonságot nyújtó poszt-kvantum titkosítási alkalmazással
történő”
(zárt, teljes körű, folytonos és kockázatokkal arányos védelmét.)
207. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 22/B. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóság
(a továbbiakban: tanúsító hatóság) feladatait
a) – a b) pont kivételével – az SZTFH,
b) a hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő kiberbiztonsági tanúsító hatósági
feladatok tekintetében a Kormány által kijelölt hatóság
látja el.”
208. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény a következő
fejezettel egészül ki:

„III/B. FEJEZET
A POSZT-KVANTUMTITKOSÍTÁS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI
12/F. A poszt-kvantumtitkosítás alkalmazásra kötelezett szervezet védelme
22/F. § A poszt-kvantumtitkosítás alkalmazásra kötelezett szervezet a jogszabályban meghatározott feladatainak
ellátása körében köteles a fizikailag elkülönített helyszínei közötti kormányzati célú hálózaton, továbbá a publikus
internet felületen zajló, az elektronikus hírközlési törvény szerinti szolgáltató igénybevételével vagy egyéb
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele esetén poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást
annak kiépítéséhez az alkalmazás nyújtására jogosult, nyilvántartásba vett szervezettől beszerezni, és a kezelésében
álló hálózatain a védelmet kialakítani, annak érdekében, hogy az elektronikus úton történő információáramlás
a kvantumszámítógép okozta kibertámadás ellen biztosított legyen.

12/G. A poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást nyújtó szervezetre vonatkozó feltételek
22/G. § (1) Kizárólag olyan szervezet nyújthat poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást a poszt-kvantumtitkosításra
kötelezett szervezet számára (a továbbiakban: poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást nyújtó szervezet), amely
a) nemzetbiztonsági kockázatot nem jelent és
b) a 22/H. § szerinti követelményeknek megfelel.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a tanúsítási eljárásban történő részvételre kizárólag olyan gazdasági
szereplő jelentkezhet, amely
a) a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,
valamint
b) a munkavállalója, alvállalkozója a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott személyi
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
(3) Az SZTFH nyilvántartást vezet arról az (1) bekezdés szerinti szervezetről (a továbbiakban: tanúsított szervezet),
amely poszt-kvantumtitkosítás alkalmazásra vonatkozó tevékenységet a poszt-kvantumtitkosításra kötelezett
felhasználó számára jogosult nyújtani.
22/H. § (1) A poszt-kvantumtitkosítás alkalmazás nyújtására vonatkozó tevékenységet csak olyan szervezet
végezhet, amely által használt informatikai rendszer biztosítja a rendszerelemek zártságát, és megakadályozza
az informatikai rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint észrevétlen módosítását.
A poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást nyújtó szervezet informatikai rendszerének a magas információbiztonsági
követelményein túl meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek
érdekében a poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást nyújtó szervezetnek adminisztratív, fizikai és logikai
intézkedésekkel biztosítania kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést a poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást
nyújtani kívánó szervezetnek a tanúsító szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet) által kiadott, az informatikai
rendszerre vonatkozó zártsági tanúsítással kell igazolnia, az SZTFH a tanúsító szervezetet nyilvántartásba veszi.
(3) A nyilvántartásba vett tanúsító szervezet szakvéleményt bocsát ki a poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást nyújtani
kívánó szervezetnek, hogy a végpontok közötti alkalmazása kriptográfiai alkalmazáson felüli biztonságot nyújtó
poszt-kvantumtitkosításra alkalmas.
(4) Ha a tanúsító szervezet a tanúsított szervezet informatikai rendszerével kapcsolatosan olyan tényt állapít meg,
amely a szervezet folyamatos működését kedvezőtlenül érinti vagy bűncselekmény elkövetésére, jogszabály
megsértésére vagy ezek veszélyére utaló körülményeket észlel, haladéktalanul értesíti az SZTFH-t.

12/H. A tanúsító szervezetre vonatkozó rendelkezések
22/I. § (1) A tanúsító szervezet a poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást nyújtani kívánó szervezet, vagy a tanúsított
szervezet kezelésében lévő, a tanúsítás lefolytatásához szükséges adatokat – ideértve a megismert minősített
adatot, személyes adatot vagy különleges adatot, üzleti titkot, banktitkot, fizetési titkot, biztosítási titkot,
értékpapírtitkot, pénztártitkot, más hivatás gyakorlásához kötött titkot – kizárólag a 22/H. § szerinti tanúsítással
igazolandó követelmények teljesülésének vizsgálata céljából, a tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges
mértékben, a tanúsítási eljárás befejezéséig jogosult kezelni, azokat harmadik személy részére nem továbbíthatja.
(2) A tanúsító szervezet köteles szabályzatban rögzíteni azon munkaköröket, amelyeket betöltő személyek
a tanúsítási eljárás során az üzleti titokhoz hozzáférhetnek, annak tartalmát megismerhetik. Az eljárásban részt
vevő munkatársakat a tanúsítási eljárás során tudomásukra jutott üzleti titok tekintetében titoktartási kötelezettség
terheli a tanúsító szervezetnél fennálló jogviszonyuk megszűnését követően is.”
209. § (1) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §
(1) bekezdés o) és p) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza)
„o) a 22/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tanúsító hatóság feladatának, a tanúsító hatósági tevékenység
eljárásrendjének, az engedélyezési eljárás, valamint a nyilvántartás részletes szabályait,
p) a hadiipari kutatás, fejlesztés, gyártás és kereskedelem tekintetében a megfelelőségi önértékelésre, a tanúsítási
eljárásra, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek kötelezettségeire és azok tevékenységére vonatkozó
részletes szabályokat.”
(2) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §
(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy kijelölje a 22/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tanúsító hatóságot.”
(3) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„a) az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy az informatikáért felelős miniszterrel és a minősített adatok
védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben – az SZTFH elnöke véleményének
kikérésével – az 5. § és 6. §-ban előírt technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre,
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termékekre vonatkozó követelményeket, továbbá a 7. § és 8. § szerinti biztonsági osztályba sorolás és a szervezetek
9. § és 10. § szerinti biztonsági szintbe sorolásának követelményeit,”
(rendeletben határozza meg.)
(4) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §
(2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap)
„d) a honvédelemért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a 22/B. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti tanúsító hatóság eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a díjak
beszedésével, megosztásával, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,
e) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a hadiipari kutatás, fejlesztés, gyártás és kereskedelem tekintetében
a megfelelőségértékelő szervezet által teljesítendő követelményeket”
(rendeletben határozza meg.)
(5) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §-a
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap az SZTFH elnöke, hogy rendeletben meghatározza
a) a 22/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tanúsító hatósági tevékenység eljárásrendjének, az engedélyezési eljárás,
valamint a nyilvántartás részletes szabályait,
b) a hadiipari kutatás, fejlesztés, gyártás és kereskedelem kivételével a megfelelőségi önértékelésre, a tanúsítási
eljárásra, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek kötelezettségeire és azok tevékenységére vonatkozó
részletes szabályokat,
c) a hadiipari kutatás, fejlesztés, gyártás és kereskedelem kivételével a megfelelőségértékelő szervezetek által
teljesítendő követelményeket.”
(6) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §-a
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap az SZTFH elnöke, hogy rendeletben meghatározza
a) a poszt-kvantumtitkosítás alkalmazásra kötelezett szervezeteket,
b) a poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást nyújtó szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó részletes szabályokat,
c) a poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást nyújtó szervezet informatikai rendszerelemei zártsága tanúsítására
vonatkozó részletes szabályokat,
d) a 22/H. § szerinti tanúsítást végző szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó részletes szabályokat.”
210. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 15. alcíme
a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § E törvénynek az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2021. évi CXXXVI. törvénnyel megállapított 1. § (1) bekezdés 49–50. pontját, 2. § (9) bekezdését, 5. § b) pontját,
valamint 22/F–22/I. §-át e rendelkezések hatálybalépését követően az SZTFH elnökének a poszt-kvantumtitkosítás
alkalmazást nyújtó szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó, az 1. §
(1) bekezdés 50. pontjában meghatározott szervezetekre vonatkozó rendeletei hatálybalépését követő 60. naptól
kötelesek alkalmazni a rendeletekben meghatározott poszt-kvantumtitkosítás alkalmazásra kötelezett szervezetek.”
211. §		
Hatályát veszti az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
24. § (1) bekezdés q) pontja.
212. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény az 1. melléklet
szerinti 1. melléklettel egészül ki.

30. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása
213. §		
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 77. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti adó-visszaigénylés esetén dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási áraként a zárjegyadatszolgáltatás 78. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tárgynapja és az adó-visszaigénylés állami adó- és
vámhatósághoz történő benyújtásának napja közötti időszakban az adott dohánygyártmányra vonatkozóan
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által a 145. § (5) bekezdése szerint közzétett legalacsonyabb
kiskereskedelmi eladási ár vehető figyelembe.”
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214. §		
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 145. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az általános forgalmi adó alapja – figyelemmel a (4) bekezdésre – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatósága honlapján közzétett, az adót tartalmazó kiskereskedelmi eladási ár. Az általános forgalmi adó mértéke
az áfatörvény általános adó mértékének megfelelő azon százalékérték, amelyet akkor kell alkalmazni, amikor
az adott pénzösszeget úgy kell tekinteni, mint amely fizetendő általános forgalmi adót is tartalmaz.
(4) A zárjegy nélküli dohánygyártmány esetében – kivéve a 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti terméket –,
ha ugyanazon termékválasztékot
a) belföldön is forgalmazzák, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága honlapján közzétett, az adót
tartalmazó árat,
b) belföldön nem forgalmazzák, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága honlapján közzétett, az adott
dohánygyártmány típusra és kiszerelési mennyiségre vonatkozó legmagasabb, adót tartalmazó kiskereskedelmi árat
kell kiskereskedelmi eladási árnak tekinteni.
(5) A dohánygyártmány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről
szóló törvényben (a továbbiakban: Fdvtv.) meghatározott dohánytermék-kiskereskedelem, továbbá az Fdvtv.
1. § (3) bekezdésében meghatározott kiskereskedelmi értékesítés keretében csak a Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága honlapján közzétett áron értékesíthető, kivéve a 67. § (3) bekezdése szerinti visszavásárlás
esetét.”

31. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása
215. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 1. § (1) bekezdése a következő
e) és f ) ponttal egészül ki:
[A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság)]
„e) az elektronikus információs rendszerek védelméhez szükséges poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást nyújtó
szervezetek nyilvántartásba vételével, valamint
f ) az elektronikus információs rendszerek védelméhez szükséges poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást
nyújtó szervezetek információbiztonsági tanúsítását végző szervezetek (a továbbiakban: tanúsító szervezet)
nyilvántartásba vételével”
(kapcsolatos feladatokat ellátó, önálló szabályozó szerv, amely csak jogszabálynak van alárendelve.)
216. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 3. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Hatóság látja el az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi
L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 22/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóság
feladatait.”
217. § (1) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 5. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Hatóság a 3. § (6) bekezdése szerinti feladatkörében lefolytatott hatósági eljárásaiban az Ákr. rendelkezéseit
a fogyasztóvédelemről szóló törvényben, a termékek piacfelügyeletéről szóló törvényben és az Ibtv.-ben foglalt
eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.”
(2) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 5. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Hatóság elnökének rendelete közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben
kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását.”
218. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény a következő 5/A. és 5/B. §-sal
egészül ki:
„5/A. § A Hatóság a 3. § (6) bekezdése szerinti feladatkörében az ellenőrzés eredményeként a feltárt jogsértés
súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével – a termékek
piacfelügyeletéről szóló törvényben és az Ibtv.-ben foglaltakon túl – a következő jogkövetkezményeket is
alkalmazhatja:
a) kötelezheti a gyártót az uniós megfelelőségi nyilatkozat módosítására, vagy visszavonására,
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b) a megfelelőségértékelő szervezet tanúsítványkibocsátási jogát részben vagy teljeskörűen felfüggesztheti vagy
visszavonhatja,
c) a megfelelőségértékelő szervezetet törölheti a nyilvántartásból,
d) az engedélyköteles tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt módosíthatja, visszavonhatja,
e) az érintett termék, szolgáltatás vagy folyamat vonatkozásában elrendelheti a tanúsításra utaló kifejezés, jelölés
használatával történő forgalmazás, nyújtás, reklámozás korlátozását vagy megtiltását,
f ) az érintett termék, szolgáltatás vagy folyamat vonatkozásában elrendelheti a megfelelőségi jelölés eltávolíttatását.
5/B. § A Hatóság közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság nem
változtathatja meg.”
219. § (1) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § i) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság elnöke)
„i) megállapítja a felelős játékszervezés elvének megfelelő szervezői tevékenységgel kapcsolatban a túlzásba
vitt szerencsejáték ártalmairól és a szenvedélybetegség kialakulásának veszélyeiről szóló tájékoztatás,
a sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása, a kitiltás és a kitiltáshoz kapcsolódó
panaszkezelési eljárás, a figyelmeztető és önkorlátozó játékfunkciók, a szerencsejáték káros mentális, pszichikai
és szociális hatásainak megelőzésére és csökkentésére szolgáló intézkedések, a játékosvédelmi nyilvántartás,
és további önkorlátozó intézkedések bevezetésének, valamint a szervező által a játékos részére biztosítandó
önkorlátozó intézkedések igénybevételének részletes szabályait, a személyi megfelelőség megállapítására és
meghosszabbítására vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szerencsejátékok személyi, tárgyi és gazdasági
feltételeivel, az egyes szerencsejátékok lebonyolításával, ellenőrzésével, a játéktervvel, a sorsolásos játékokkal és
a fogadásokkal, a pénznyerő automaták, a játékautomaták, a kártyatermek és a játékkaszinók üzemeltetésével,
a gazdátlan, szerencsejáték keretében használt játékeszköznek a Polgári Törvénykönyvben foglaltaktól eltérő
tulajdonszerzésével, a távszerencsejáték és az online kaszinójáték szervezésének engedélyezésével, ellenőrzésével,
a szervezés személyi, tárgyi-műszaki és gazdasági feltételeivel és lebonyolításával, távszerencsejátékban és
az online kaszinójátékban való részvétel feltételeivel, az engedély nélküli szerencsejátékok szolgáltatásában való
közreműködők kötelezettségeivel és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság feladataival, a pénzforgalmi szolgáltató
tiltott szerencsejáték szervezést megvalósító tevékenységhez kapcsolódó tét befizetésének és nyeremény
kifizetésének teljesítésében való közreműködését kizáró eljárásával és ezen eljárás ellenőrzésével kapcsolatos
részletes szabályokat, a szerencsejáték felügyeleti díj mértékére, megfizetésére, beszedésére, kezelésére,
nyilvántartására, visszatérítésére vonatkozó részletes szabályokat,”
(2) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § l) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság elnöke)
„l) megállapítja a dohánytermék-kiskereskedőkkel, a dohány-kiskereskedelmi ellátóval megkötött koncessziós
szerződések szerinti koncesszióköteles tevékenység gyakorlásának ellenőrzésére, a dohánytermék-kiskereskedelemi
jogosultság gyakorlására külön feljogosított személyek kötelezettségeinek ellenőrzésére, a dohánytermékkiskereskedelem engedélyezésével, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel
rendelkező személyek közhiteles nyilvántartására, a dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletére és
a fiatalkorúak különös védelmével kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére és a dohányterméknagykereskedő a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) szerinti kötelezettségeinek ellenőrzésére, a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségére, valamint
a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályaira vonatkozó részletes szabályokat,”
(3) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. §-a a következő q) és
r) ponttal egészül ki:
(A Hatóság elnöke)
„q) megállapítja az Ibtv. 22/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tanúsító hatósági tevékenység eljárásrendjének,
az engedélyezési eljárás, valamint a nyilvántartás részletes szabályait, a hadiipari kutatás, fejlesztés, gyártás és
kereskedelem kivételével a megfelelőségi önértékelésre, a tanúsítási eljárásra, valamint a megfelelőségértékelő
szervezetek kötelezettségeire és azok tevékenységére vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a hadiipari
kutatás, fejlesztés, gyártás és kereskedelem kivételével a megfelelőségértékelő szervezetek által teljesítendő
követelményeket,
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

r) megállapítja az azonosítókibocsátó által az egyedi azonosító létrehozásáért és kibocsátásáért az adott azonosítót
kérelmező számára felszámolt díj az (EU) 2018/574 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (9) bekezdése szerinti
feltételeknek megfelelő mértékét,”
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. §-a a következő s) ponttal
egészül ki:
(A Hatóság elnöke)
„s) megállapítja az általános költségátalány mértékét, az általános költségátalány megfizetéséről szóló szabályokat,”
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. §-a a következő t) ponttal
egészül ki:
(A Hatóság elnöke)
„t) megállapítja az elektronikus információs rendszerek védelméhez szükséges poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást
nyújtó szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó, valamint poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást nyújtó szervezet
informatikai rendszerelemei zártsága tanúsítására vonatkozó és ezt tanúsító szervezet nyilvántartásba vételére
vonatkozó részletes szabályokat, valamint meghatározza a poszt-kvantumtitkosítás alkalmazásra kötelezettek körét,”
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. §-a a következő u) ponttal
egészül ki:
(A Hatóság elnöke)
„u) megállapítja a bányafelügyeleti hatósági feladatokat ellátó személyek részére biztosítandó szolgálati igazolvány
és jelvény biztosítására, használatára, az érintett személy azonosításához szükséges adattartalmára vonatkozó
részletes szabályokat; a bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági jogkörébe tartozó létesítmények meghatározásának
és a tűzvédelmi ellenőrzés részletes szabályait; a bányafelügyelet piacfelügyeleti ellenőrzése alá tartozó termékek
piacfelügyeleti ellenőrzésére vonatkozó és az importtermékek ellenőrzésével kapcsolatos részletes szabályokat
továbbá a piacfelügyeleti hatósági jogkörben eljáró bányafelügyelet által – közigazgatási hatósági hatáskörben
eljárva – alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokat; az előkutatás és a Bt. hatálya alá tartozó jogosultságok
részletes szabályait; a bányászati jog átruházása során a bányafelügyeleti vizsgálat részletes szabályait; a kutatási,
feltárási, kitermelési, szüneteltetési, bányabezárási és tájrendezési, föld alatti gáztárolási és meddőhányóhasznosítási műszaki üzemi terv részletes tartalmi követelményeit; építőipari nyers- és alapanyagokra megállapított
bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv rendszeres felülvizsgálatának részletes szabályait;
világörökségi területen az ásványi nyersanyag kitermelésének a feltételeit és megkezdett kitermelés esetén
az ezeknek a feltételeknek való megfelelés határidejét, valamint ezekhez kapcsolódóan a világörökségi területen
bányászati tevékenységre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásának részletes feltételeit; a piacfelügyeleti
intézkedésre okot adó állapot fennállását; az építőipari nyers- és alapanyagra megállapított, legalább
5 000 000 m3 kitermelhető ásványvagyonnal rendelkező bányatelekre vonatkozó szabályokat és követelményeket
a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot időtartama alatt; a bányafelügyelet piacfelügyeleti intézkedésre
okot adó állapot alapján lefolytatandó eljárásainak részletes szabályait, továbbá előzetes egyetértési jogot gyakorol
a Bt. szerinti hasznosítási szerződés megkötése, módosítása, valamint az állam nevében történő megszüntetése
tekintetében,”
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. §-a a következő v) ponttal
egészül ki:
(A Hatóság elnöke)
„v) megállapítja a bányaüzem területén az egyéb gáztechnológia építésére, használatba vételére, üzemeltetésére,
elbontására és felhagyására vonatkozó részletes szabályokat,”
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. §-a a következő w) ponttal
egészül ki:
(A Hatóság elnöke)
„w) megállapítja a Bt. szerinti kiegészítő bányajáradékkal érintett termékek piacfelügyeleti intézkedésre okot adó
állapot időtartama alatt figyelembevételre kerülő viszonyítási egységárát, valamint a kiegészítő bányajáradék
fizetési kötelezettséget megalapozó – a Bt.-ben meghatározott tevékenységi körökön belüli – gazdasági
tevékenységet.”
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220. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. §-a a következő f ) ponttal
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg)
„f ) a Hatóság hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban a közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján valamely
okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő kötelező alkalmazását.”
221. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 31. § (11) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(11) A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által kiírt és az önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére
vonatkozó azon pályázati felhívást, amely alapján a pályázati eljárás lefolytatása az egyes energetikai és közlekedési
tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXVI. törvény hatályba lépése napján
folyamatban van, ismételten közzé kell tenni és a pályázati eljárást a közzétételt követően újra le kell folytatni.
A pályázati felhívás ismételt közzétételével egyidejűleg a folyamatban lévő pályázati eljárások megszűnnek. Annak
a pályázónak, aki a folyamatban lévő pályázati eljárás során érvényes pályázatot nyújtott be és az ismételten
közzétett pályázati felhívásra is pályázni kíván, elegendő büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkoznia arról,
hogy a benyújtott pályázatát az adott végrehajtói álláshely betöltésére az ismételt pályázati felhívás tekintetében
továbbra is fenntartja, valamint arról, hogy vele szemben az ismételten lefolytatásra kerülő pályázatban való
részvételével összefüggésben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. E nyilatkozatot szükséges teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalni, valamint a pályázati felhívásban szereplő módon és határidőben a Magyar
Bírósági Végrehajtói Kar részére megküldeni. A nyilatkozathoz mellékelni kell a nyilatkozattétel napjához képest
kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát.”
222. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 14. alcíme a következő
34/C. §-sal egészül ki:
„34/C. § E törvénynek az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2021. évi CXXXVI. törvénnyel megállapított 1. § (1) bekezdés e) és f ) pontját, és 13. § t) pontját e rendelkezések
hatálybalépését követően a Hatóság elnökének a poszt-kvantumtitkosítás alkalmazást nyújtó szervezet
nyilvántartásba vételére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó rendelete hatálybalépését követő 60. naptól
kötelesek alkalmazni a poszt-kvantumtitkosítás alkalmazásra kötelezett szervek.”
223. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 35. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„35. § Az 1–4. §, az 5. § (6) bekezdése, a 7–29. § és a 31–34/C. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak
minősül.”
224. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 36. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„36. § A 3. § (5) bekezdése és a 13. § r) pontja
a) a dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének létrehozására és működtetésére vonatkozó műszaki
előírásokról szóló, 2017. december 15-i (EU) 2018/574 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (1) bekezdése, és
b) a dohánytermékeken elhelyezett biztonsági elemekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2017. december 15-i
(EU) 2018/576 bizottsági végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
225. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 16. alcíme a következő
36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § A 3. § (6) bekezdése, az 5. § (2a) bekezdése, az 5/A. § és a 13. § q) pontja az ENISA-ról (az Európai Uniós
Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról,
valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
226. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény
a)
20. § (6) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe a „Hatóság elnöke által kiadott rendelet” szöveg,
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b)
c)

20. § (7) bekezdésében a „törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban” szövegrész helyébe
az „a Hatóság elnökének rendeletében” szöveg,
31. § (13) bekezdésében a „hárommilliárd” szövegrész helyébe az „ötmilliárd-háromszázhetvenkilencmillióötszázezer” szöveg

lép.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
32. Hatályba léptető rendelkezések
227. § (1) Ez a törvény – a (2)–(18) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 4. §, a 6–10. §, a 11. § (1) bekezdése, a 15–18. §, a 20. § (2) bekezdése, a 23. § (1) bekezdése, a 25. §, a 8. és
9. alcím, a 72. §, a 73. §, a 75. § (1) és (3) bekezdése, a 76–83. §, a 104. §, a 107–114. §, a 116–119. §, a 120. § a) és
f )–n) pontja, a 121–122. §, a 125–127. §, a 129–132. §, a 20. alcím, a 176–177. §, a 22. alcím, a 24. alcím, a 196. §
(2) bekezdése, a 200. §, a 202. §, a 203. § c) pontja, a 207. §, a 209. § (1)–(5) bekezdése, a 211. §, a 30. alcím, a 216. §,
a 217. § (1) bekezdése, a 218. §, a 219. § (2)–(3) bekezdése, a 224–225. § és a 229. § (5) bekezdése 2022. január 1-jén
lép hatályba.
(3) A 217. § (2) bekezdése és a 223. § 2022. január 2-án lép hatályba.
(4) A 74. § és a 115. § a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.
(5) A 19. alcím 2022. január 17-én lép hatályba.
(6) A 75. § (2) bekezdése, a 105. § és a 27. alcím a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
(7) A 128. § 2022. január 27-én lép hatályba.
(8) A 3. §, az 5. §, a 11. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. §, a 14. § (1) bekezdése, a 19. §, a 21. §, a 22. § (2) bekezdése, a 23. §
(2) bekezdése, a 24. § (3) bekezdése, a 26. §, a 7. alcím és a 219. § (6) bekezdése 2022. február 1-jén lép hatályba.
(9) A 101. § és a 120. § b)–d) pontja 2022. február 2-án lép hatályba.
(10) A 103. § és a 120. § e) pontja 2022. február 17-én lép hatályba.
(11) Az 1. §, a 20. § (1) bekezdése, a 22. § (1) bekezdése, a 24. § (2) bekezdése, a 188–190. §, a 192. § c) pontja, a 26. alcím
és a 219. § (1), (4) és (7) bekezdése 2022. március 1-jén lép hatályba.
(12) A 14. § (2) bekezdése, a 24. § (1) és (4) bekezdése és a 219. § (8) bekezdése 2022. június 1-jén lép hatályba.
(13) A 13. alcím, a 204–206. §, a 208. §, a 209. § (6) bekezdése, a 210. §, a 212. §, a 215. §, a 219. § (5) bekezdése, a 222. §
és az 1. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.
(14) A 41. §, a 46. §, a 48. § és a 49. § (2) bekezdése 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
(15) A 106. §, a 134. § és a 23. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.
(16) A 84. § és a 87. § 2023. július 1-jén lép hatályba.
(17) A 102. § 2023. augusztus 21-én lép hatályba.
(18) A 123. § a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztését követő napon
lép hatályba.

33. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
228. § (1) A 27. alcím az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 215–216. §, a 217. § (2) bekezdése, a 219–222. § és a 226. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

34. Az Európai Unió jogának való megfelelés
229. § (1) Az I. Fejezet
a)
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 irányelvnek és
b)
a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
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(2) A II. Fejezet
a)
a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak
a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek
a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet
módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének,
b)
az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával
kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c)
az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 2. cikk (1)–(4) bekezdésének, 8. cikk (1) bekezdésének, 36. cikk, 56. cikk (1) bekezdésének,
valamint 57. cikk (6) bekezdésének,
d)
az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között
létrejött, a vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók
alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodásról szóló 2005. július 18-i 2005/47/EK
tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdésének,
e)
a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek, valamint
f)
az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre
és készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra vonatkozó
szabványok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. augusztus 2-i (EU) 2020/12 bizottsági
felhatalmazáson alapuló irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(3) Az e törvény
a)
5. alcíme a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és a 401/2009/EK rendelet, valamint
az (EU) 2018/1999 rendelet módosításáról szóló, 2021. június 30-i (EU) 2021/1119 európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
b)
12. alcíme a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Egyesült Királyságból érkező járatoknak
az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből való kizárása tekintetében történő módosításáról szóló,
2021. június 17-i (EU) 2021/1416 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
c)
78. §-a 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.
(4) A II. Fejezet
a)
az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós képesítő bizonyítványok, szolgálati
könyvek és hajónaplók adatbázisaira vonatkozó előírások tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2020. január 20-i (EU) 2020/473 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet,
b)
a belvízi hajózási szakmai képesítések tekintetében alkalmazott mintákról szóló, 2020. január 14-i
(EU) 2020/182 bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(5) E törvény 207. §-a, 209. §-a, 216–218. §-a és a 219. § (3) bekezdése az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági
Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint
az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) című, 2019. április 17-i
(EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CXXXVI. törvényhez
„1. melléklet a 2013. évi L. törvényhez
A következő törvények hatálya alá tartozó közműszolgáltató és a következő törvények felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó, közszolgáltatást nyújtó szervezet minősül poszt-kvantumtitkosítás
alkalmazására kötelezett szervezetnek:
1.
a földgázellátásról szóló törvény,
2.
a földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény,
3.
a villamos energiáról szóló törvény,
4.
a távhőszolgáltatásról szóló törvény,
5.
a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, valamint
6.
a hulladékról szóló törvény.”

2021. évi CXXXVII. törvény
a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény
2014-ben, 2015-ben és 2016-ban elfogadott módosításainak kihirdetéséről*
[A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény módosításait tartalmazó,
a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 2014. május 22-én elfogadott MSC.373(93) sz. határozata
és MSC.374(93) sz. határozata 2016. január 1-jén lépett hatályba, a 2015. június 11-én elfogadott MSC.396(95) sz. határozata
és MSC.397(95) sz. határozata 2017. január 1-jén lépett hatályba, valamint a 2016. november 25-én elfogadott MSC.416(97)
sz. határozata és MSC.417(97) sz. határozata 2018. július 1-jén lépett hatályba.]
1. §		
Az Országgyűlés a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi
egyezmény (STCW) (a továbbiakban: STCW Egyezmény) módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti
Szervezet Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 2014. május 22-én elfogadott MSC.373(93) sz. határozatát
[a továbbiakban: MSC.373(93) sz. határozat] e törvénnyel kihirdeti.
2. §

(1) Az MSC.373(93) sz. határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az MSC.373(93) sz. határozat hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az Országgyűlés az STCW Egyezmény módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti
Biztonsági Bizottsága 2014. május 22-én elfogadott MSC.374(93) sz. határozatát [a továbbiakban: MSC.374(93)
sz. határozat] e törvénnyel kihirdeti.
4. §

(1) Az MSC.374(93) sz. határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az MSC.374(93) sz. határozat hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

5. §		
Az Országgyűlés az STCW Egyezmény módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti
Biztonsági Bizottsága 2015. június 11-én elfogadott MSC.396(95) sz. határozatát [a továbbiakban: MSC.396(95)
sz. határozat] e törvénnyel kihirdeti.
6. §

(1) Az MSC.396(95) sz. határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az MSC.396(95) sz. határozat hiteles angol nyelvű szövegét a 6. melléklet tartalmazza.

7. §		
Az Országgyűlés az STCW Egyezmény módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti
Biztonsági Bizottsága 2015. június 11-én elfogadott MSC.397(95) sz. határozatát [a továbbiakban: MSC.397(95)
sz. határozat] e törvénnyel kihirdeti.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el.
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8. §

(1) Az MSC.397(95) sz. határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az MSC.397(95) sz. határozat hiteles angol nyelvű szövegét a 8. melléklet tartalmazza.

9. §		
Az Országgyűlés az STCW Egyezmény módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti
Biztonsági Bizottsága 2016. november 25-én elfogadott MSC.416(97) sz. határozatát [a továbbiakban: MSC.416(97)
sz. határozat] e törvénnyel kihirdeti.
10. §

(1) Az MSC.416(97) sz. határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az MSC.416(97) sz. határozat hiteles angol nyelvű szövegét a 10. melléklet tartalmazza.

11. §		
Az Országgyűlés az STCW Egyezmény módosításait tartalmazó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Tengerészeti
Biztonsági Bizottsága 2016. november 25-én elfogadott MSC.417(97) sz. határozatát [a továbbiakban: MSC.417(97)
sz. határozat] e törvénnyel kihirdeti.
12. §

(1) Az MSC.417(97) sz. határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az MSC.417(97) sz. határozat hiteles angol nyelvű szövegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. §

(1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.
(2) Az STCW Egyezmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak
hivatalos magyar nyelvű fordításának közzétételéről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

15. §		
Ez a törvény a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és
a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 2005/45/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1159 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez
„MSC.373(93) sz. HATÁROZAT
(elfogadva 2014. május 22-én)
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ
1978. ÉVI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (STCW) MÓDOSÍTÁSAI
A TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,
EMLÉKEZTETVE a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Egyezménynek a Bizottság feladatairól szóló
28(b) cikkére,
SZINTÉN EMLÉKEZTETVE a tengerészek képzéséről, képesítéseiről, és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi
Nemzetközi Egyezménynek (STCW) (a továbbiakban: „az Egyezmény”), az Egyezmény módosítására vonatkozó
eljárásokról szóló XII. cikkére,
EMLÉKEZTETVE TOVÁBBÁ, hogy a Közgyűlés az A.1070(28) sz. határozattal elfogadta az IMO Jogeszközök
Alkalmazási Szabályzatát (III. Szabályzat),
MEGJEGYEZVE, hogy az Egyezmény előterjesztett módosításai a III. Szabályzat alkalmazását kötelezővé teszik,
MIUTÁN MEGFONTOLTA kilencvenharmadik ülésszakán az Egyezmény XII(1)(a)(i) cikkének megfelelően
előterjesztett és köröztetett módosításokat,
1 ELFOGADJA az Egyezmény XII(1)(a)(iv) cikkének megfelelően az Egyezmény módosításait, amelyeknek szövege
a jelen határozat mellékletében kerül ismertetésre;
2 ÚGY HATÁROZ, hogy az új, I/16. szabály szerint a 29., 30., 31.és 32. bekezdések kivételével a III. Szabályzatban
(az A.1070(28). sz. határozat mellékletében) valahányszor a „kell” kifejezést használják, azt úgy kell értelmezni,
mintha kötelező érvényt jelentő kifejezések lennének;
3 az Egyezmény XII(1)(a)(vii)(2) cikkének megfelelően ÚGY HATÁROZ TOVÁBBÁ, hogy az Egyezmény módosításait
2015. július 1-jén elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha ezen dátumot megelőzően a Felek több mint egyharmada,
vagy azok a Felek, amelyek együttes kereskedelmi flottája a világ legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú
hajókból álló kereskedelmi flottája bruttó tonnatartalmának legalább 50%-át teszi ki, kifejezik a módosításokkal
kapcsolatos kifogásaikat;
4 FELHÍVJA a Felek figyelmét arra, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(viii) cikkének megfelelően az Egyezmény módosításai
2016. január 1-jén, a fenti 2. bekezdés szerinti elfogadásukat követően lépnek hatályba;
5 KÉRI a Főtitkárt, hogy a XII(1)(a)(v) cikkben foglaltakkal összhangban az Egyezmény részes Felei részére továbbítsa
a jelen határozat hitelesített másolatait, valamint a módosítások mellékletben foglalt szövegét;
6 SZINTÉN KÉRI a Főtitkárt, hogy a jelen határozatot és annak mellékletét továbbítsa a Szervezet azon tagjainak is,
akik nem részes Felei az Egyezménynek.
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MELLÉKLET
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ
1978. ÉVI, MÓDOSÍTOTT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (STCW) MÓDOSÍTÁSAI

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1 Az I/1.36. szabály végére a következő, új meghatározások kerülnek beillesztésre:
„37. Az Audit egy szisztematikus, független és dokumentált folyamatot jelent az ellenőrzési bizonyítékok
megszerzésére és objektív értékelésére annak megállapítása érdekében, hogy az ellenőrzési kritériumok mennyire
teljesülnek.
38 Az auditálási rendszer a Szervezet által létrehozott és a Szervezet által kidolgozott irányelveket figyelembe vevő
IMO-tagállami auditálási rendszer.*
39 Az Alkalmazási Szabályzat az IMOJogeszközök Alkalmazási Szabályzatát (III. Szabályzat) jelenti, amelyet
a Szervezet az A.1070(28) sz. határozattal fogadott el.
40 Az auditálási szabvány az Alkalmazási Szabályzatot jelenti.
* Vö. a Szervezet által az A.1067(28) sz. határozattal elfogadott, az IMO-tagállami auditálási rendszer keretei és eljárásai c. dokumentum.”

2 A már meglévő I/15. szabály után egy új, I/16. szabály kerül beillesztésre:

„I/16. szabály
Az irányelvnek való megfelelés megerősítése
1 A részes Felek kötelesek a jelen Egyezményben foglalt kötelezettségeik és felelősségeik teljesítése során
az Alkalmazási Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni.
2 A jelen Egyezménynek való megfelelésnek és végrehajtásának ellenőrzése érdekében valamennyi részes Felet
a Szervezet időközönként ellenőrzéseknek vet alá az auditálás szabványai szerint.
3 A Szervezet Főtitkára felelős az auditálási rendszer igazgatásáért a Szervezet által kidolgozott irányelvek alapján*.
4 Valamennyi részes Fél felelős a Szervezet által kidolgozott irányelveken alapuló audit lefolytatásának lehetővé
tételéért, és cselekvési program végrehajtásáért a megállapítások kezelése érdekében.
5 Valamennyi részes Fél auditálása:
.1 a Szervezet Főtitkára által kidolgozott általános menetrenden kell alapulnia, a Szervezet által kidolgozott
irányelveket figyelembe véve; és
.2 azokat időszakos rendszerességgel kell elvégezni, a Szervezet által kidolgozott irányelveket figyelembe véve*.
* Vö. a Szervezet által az A.1067(28) sz. határozattal elfogadott, az IMO-tagállami auditálási rendszer keretei és eljárásai c. dokumentum.”

***”
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2. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez
”RESOLUTION MSC.373(93)
(adopted on 22 May 2014)
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978
THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of
the Committee,
RECALLING ALSO article XII of the International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 (hereinafter referred to as “the Convention”), concerning the procedures
for amending the Convention,
RECALLING FURTHER that the Assembly, by resolution A.1070(28), adopted the IMO Instruments Implementation
Code (III Code),
NOTING proposed amendments to the Convention to make the use of the III Code mandatory,
HAVING CONSIDERED, at its ninety-third session, amendments to the Convention proposed and circulated in
accordance with article XII(1)(a)(i) of the Convention,
1 ADOPTS, in accordance with article XII(1)(a)(iv) of the Convention, amendments to the Convention, the text of
which is set out in the annex to the present resolution;
2 DETERMINES that, pursuant to new regulation I/16, whenever the word “should” is used in the III Code (Annex to
resolution A.1070(28)), it is to be read as being “shall”, except for paragraphs 29, 30, 31 and 32;
3 DETERMINES ALSO, in accordance with article XII(1)(a)(vii)(2) of the Convention,
that the amendments to the Convention shall be deemed to have been accepted on 1 July 2015, unless, prior to that
date more than one third of Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50%
of the gross tonnage of the world’s merchant shipping of ships of 100 gross register tonnes or more, have notified
their objections to the amendments;
4 INVITES Parties to note that, in accordance with article XII(1)(a)(viii) of
the Convention, that the amendments to the Convention, shall enter into force on 1 January 2016 upon their
acceptance in accordance with paragraph 2 above;
5 REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article XII(1)(a)(v) to transmit certified copies of the present
resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the Convention;
6 ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the
Organization, which are not Parties to the Convention.
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ANNEX
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
1 The following new definitions are added at the end of regulation I/1.36:
“37 Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it
objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled.
38 Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into
account the guidelines developed by the Organization*.
39 Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the
Organization by resolution A.1070(28).
40 Audit Standard means the Code for Implementation.
* Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067(28).”

2 A new regulation I/16 is added after the existing regulation I/15:

“Regulation I/16
Verification of compliance
1 Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and
responsibilities contained in the present Convention.
2 Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify
compliance with and implementation of the present Convention.
3 The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on
the guidelines developed by the Organization*.
4 Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme
of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization*.
5 Audit of all Parties shall be:
.1 based on an overall schedule developed by the Secretary-General of the Organization, taking into account the
guidelines developed by the Organization; and
.2 conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization*.”
* Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution A.1067(28).”

***”
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3. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez
„MSC.374(93) sz. HATÁROZAT
(elfogadva 2014. május 22-én)
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ (STCW)
SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI
A TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,
EMLÉKEZTETVE a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Egyezménynek a Bizottság feladatairól szóló
28(b) cikkére,
SZINTÉN EMLÉKEZTETVE a tengerészek képzéséről, képesítéseiről, valamint az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi
Nemzetközi Egyezménynek (STCW) (a továbbiakban: „az Egyezmény”), a tengerészek képzéséről, képesítéséről és
az őrszolgálat ellátásáról szóló (STCW) szabályzat „A” részének módosítására vonatkozó eljárásokról szóló XII. cikkére
és az I/1.2.3. sz. szabályára,
MIUTÁN MEGFONTOLTA kilencvenharmadik ülésszakán az Egyezmény XII(1)(a)(i) cikkének megfelelően
előterjesztett és köröztetett, az STCW Szabályzat „A” részének módosításait,
1 ELFOGADJA Az Egyezmény XII(1)(a)(iv) cikkének megfelelően az STCWSzabályzat módosításait, amelyeknek
szövege a jelen határozat mellékletében kerül ismertetésre;
2 az Egyezmény XII(1)(a)(vii)(2) cikkének megfelelően ÚGY HATÁROZ, hogy az STCW Szabályzat szóban forgó
módosításait 2015. július 1-jén elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha ezen dátumot megelőzően a Felek több mint
egyharmada, vagy azok a Felek, amelyek együttes kereskedelmi flottája a világ legalább 100 bruttó regisztertonna
űrtartalmú hajókból álló kereskedelmi flottája bruttó tonnatartalmának legalább 50%-át teszi ki, kifejezik
a módosításokkal kapcsolatos kifogásaikat;
3 FELHÍVJA az Egyezmény részes Feleinek figyelmét arra, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(ix) cikkének megfelelően
az STCW Szabályzat csatolt melléklet szerinti módosításai 2016. január 1-jén, a fenti 2. bekezdés szerinti
elfogadásukat követően lépnek hatályba;
4 KÉRI a Főtitkárt, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(v) cikkében foglaltakkal összhangban az Egyezmény részes Felei
részére továbbítsa a jelen határozat hitelesített másolatait, valamint a módosítások mellékletben foglalt szövegét;
5 SZINTÉN KÉRI a Főtitkárt, hogy a jelen határozatot és annak mellékletét továbbítsa a Szervezet azon tagjainak is,
akik nem részes Felei az Egyezménynek.
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MELLÉKLET
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ (STCW)
SZABÁLYZAT „A” RÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSAI

I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1 A már meglévő A-I/15. szakasz után a következő új, A-I/16. szakasz kerül beillesztésre:
„A-I/16. szakasz
Az irányelvnek való megfelelés megerősítése
1 Az I/16. szabályban foglaltak céljából az audit tárgyát az alábbi táblázatban felsorolt területek képezik:
AZ AUDIT TÁRGYÁT KÉPEZŐ TERÜLETEK
HIVATKOZÁS

TERÜLET

MEGJEGYZÉSEK ÉS ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS

KEZDETI TÁJÉKOZTATÁS
IV. cikk, I/7. szabály és az
Kezdeti tájékoztatás
A-I/7. szakasz 2. bekezdése

Tájékoztatott a szerződő Fél a IV. cikk és az I/7. szabály
szerinti információkról?
Amennyiben igen, a Tengerészeti Biztonsági Bizottság
megerősítette, hogy a megadott információkból
kitűnik, hogy azokat az STCW Egyezmény teljes és
maradéktalan betartásával közölték?

TOVÁBBI JELENTÉSEK
IX. cikk és A-I/7. szakasz
3.1. bekezdése

Egyenértékűként
elfogadott
dokumentumok

Az információk I/7. szabály szerinti közlése óta tartott/
fogadott el az Igazgatás egyenértékűként oktatási és
képzési programokat?
Amennyiben igen, jelentették az ilyen programok
részleteit a Főtitkár részére?

I/10. szabály és A-I/7.
szakasz 3.2. bekezdése

Képesítési bizonyítványok
elismerése

Az Igazgatás elismer másik szerződő Fél által az
I/10. szabálynak megfelelően kiállított képesítési
bizonyítványokat?
Amennyiben igen, nyújtott be a szerződő Fél
az I/10. szabály betartásának biztosítása érdekében
hozott intézkedésekről szóló jelentéseket?

VII/1. szabály, A-I/7.
szakasz 3.3. bekezdése

Egyéb képesítések

A szerződő Fél engedélyezi a VII/1. szabály alapján
az egyéb képesítési bizonyítványokkal rendelkező
tengerészek foglalkoztatását a lobogójának viselésére
jogosult hajókon?
Amennyiben igen, benyújtották a Főtitkár részére
az ilyen hajókra kiadott biztonságos személyzeti
minimumfeltételek kapcsán kiadott dokumentumtípus
mintapéldányát?

AZ AUDIT TÁRGYÁT KÉPEZŐ TERÜLETEK
HIVATKOZÁS

I/8.3. szabály és A-I/7.
szakasz 4. bekezdése

TERÜLET

Az időszakos, független
értékeléshez kapcsolódó
tájékoztatás közlése

MEGJEGYZÉSEK ÉS ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS

Közölte a szerződő Fél az I/8. szabály szerinti független
értékelésről szóló jelentését?
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I/7.4. szabály és A-I/7.
szakasz 5. és 6. bekezdése

Az STCW Szabályzat
módosításaival
kapcsolatos tájékoztatás
közlése

Közölt a szerződő Fél az STCW Egyezmény és
Szabályzat további, kötelező módosításainak
végrehajtásáról szóló jelentést?

I/13. szabály 4. és 5.
bekezdése

A próbaüzemeltetések
lefolytatása

Engedélyezte az Igazgatás a lobogójának viselésére
jogosult hajók próbaüzemeltetését?
Amennyiben igen, jelentették az ilyen próbautak
részleteit a Főtitkár részére (4. bekezdés)? és
Jelentették az ilyen próbautak eredményeinek részleteit
a Főtitkár részére (5. bekezdés)?

VIII. cikk

Mentességek

Adott-e ki az Igazgatás mentességeket?
Amennyiben igen, a mentességekkel kapcsolatos
jelentéseket évente kiadják
a Főtitkár részére?

A kikötő szerint illetékes
állam általi ellenőrzés

A szerződő Fél gyakorolt a kikötő szerint illetékes állam
általi ellenőrzést?
Amennyiben igen, az ellenőrző intézkedések a X. cikk
szerint lettek megállapítva?

ELLENŐRZÉS
X. cikk és I/4. szabály

SZOLGÁLATRA ÉS ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRA VALÓ ALKALMASSÁG
VIII/1. szabály
1. bekezdése és az A-VIII/1.
szakasz

A kimerültség megelőzése

Hozott az Igazgatás az STCW Egyezmény és Szabályzat
követelményeinek betartatását célzó intézkedéseket a
kimerültség megelőzésére vonatkozóan?

VIII/ 1. szabály
2. bekezdése és az A-VIII/1.
szakasz
10. bekezdése

Kábítószerrel és
alkohollal való visszaélés
megelőzése

Hozott az Igazgatás az STCW Egyezmény és Szabályzat
követelményeinek betartatását célzó intézkedéseket a
kábítószerrel és alkohollal való visszaélés megelőzésére
vonatkozóan?

III/2. szabály

Az őrszolgálat ellátásának
szabályai és betartandó
alapelvei

Felhívta az Igazgatás a társaságok, hajóparancsnokok,
gépüzemvezetők és egyéb, őrszolgálatot ellátó
személyzet figyelmét az STCW Szabályzatban lefektetett
követelményekre, alapelvekre és iránymutatásokra a
tengerjáró hajókon az uralkodó körülményeknek és
feltételeknek megfelelő, biztonságos és folyamatos
őrszolgálat mindenkori biztosítása érdekében?

2 A-I/9. táblázat már meglévő, 6. és 7. megjegyzése végére a következő, új szöveg kerül beillesztésre:
„Az Igazgatás által jelenleg elismert, egyéb egyenértékű megerősítő vizsgálati módszerek továbbra is
használhatóak.” ”
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4. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez
”RESOLUTION MSC.374(93)
(adopted on 22 May 2014)
AMENDMENTS TO THE SEAFARERS’ TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE
THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of
the Committee,
RECALLING ALSO article XII and regulation I/1.2.3 of the International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, hereinafter referred to as “the Convention”, concerning
the procedures for amending part A of the Seafarers’ Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code,
HAVING CONSIDERED, at its ninety-third session, amendments to part A of the STCW Code, proposed and circulated
in accordance with article XII(1)(a)(i) of the Convention,
1 ADOPTS, in accordance with article XII(1)(a)(iv) of the Convention, amendments to the STCW Code, the text of
which is set out in the annex to the present resolution;
2 DETERMINES, in accordance with article XII(1)(a)(vii)(2) of the Convention, that the said amendments to the
STCW Code shall be deemed to have been accepted on 1 July 2015 unless, prior to that date, more than one third
of Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of
the world’s merchant shipping of ships of 100 gross register tonnes or more, have notified their objections to the
amendments;
3 INVITES Parties to the Convention to note that, in accordance with article XII(1)(a)(ix) of the Convention, the
annexed amendments to the STCW Code shall enter into force on 1 January 2016 upon their acceptance in
accordance with paragraph 2 above;
4 REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article XII(1)(a)(v) of the Convention, to transmit certified
copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the
Convention;
5 ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the
Organization, which are not Parties to the Convention.
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ANNEX
AMENDMENTS TO PART A OF THE SEAFARERS’ TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE

CHAPTER I – GENERAL PROVISIONS
1 A new section A-I/16 is added after the existing section A-I/15 that reads as follows:
“Section A-I/16
Verification of compliance
1 For the purpose of regulation I/16 the areas that shall be subject to audit are indicated in the table below:
AREAS SUBJECT TO BE AUDITED
REFERENCE

AREA

REMARKS AND SUMMARY DESCRIPTION

INITIAL COMMUNICATION OF INFORMATION
Article IV, regulation
I/7, and section A-I/7,
paragraph 2

Initial communication of
information

Has the Party communicated information pursuant to
article IV and regulation I/7?
If yes, has the Maritime Safety Committee confirmed
that the information provided demonstrates that “full
and complete effect” is given to the provisions of the
STCW Convention?

Equivalents

Has the Administration retained/adopted any
equivalent educational and training arrangements since
communicating information pursuant to regulation I/7?
If yes, have the details of such arrangements been
reported to the Secretary-General?

SUBSEQUENT REPORTS
Article IX and section
A-I/7, paragraph 3.1

Regulation I/10 and section Recognition of certificates
A-I/7, paragraph 3.2

Does the Administration recognize certificates issued by
other Party in accordance with regulation I/10?
If yes, has the Party submitted reports on the measures
taken to ensure compliance with regulation I/10?

Regulation VII/1, section
A-I/7, paragraph 3.3

Does the Party authorize employment of seafarers
holding alternative certificates issued under regulation
VII/1 on ships entitled to fly its flag?
If yes, has a copy of the type of minimum safe manning
document issued to such ships been provided to the
Secretary-General?

Alternative certification

AREAS SUBJECT TO BE AUDITED
REFERENCE

AREA

Regulation I/8.3 and
section A-I/7, paragraph 4

Communication of
information concerning
the periodic independent
evaluation

Has the Party communicated its report of independent
evaluation pursuant to regulation I/8?

REMARKS AND SUMMARY DESCRIPTION

Regulation I/7 4, and
section A-I/7, paragraphs
5 and 6

Communication of
information concerning
STCW amendments

Has the Party communicated a report concerning
implementation of subsequent mandatory
amendments to the STCW Convention and Code?
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Regulation I/13,
paragraphs 4 and 5

Conduct of trials

Has the Administration authorized ships entitle to fly its
flag to participate in trials?
If yes, have the details of such trials been reported to
the Secretary-General (paragraph 4)?, and
Have the details of results of the trials been reported to
the Secretary-General (paragraph 5)?

Article VIII

Dispensations

Has the Administration issued any dispensation?
If yes, are reports related to dispensations issued during
each year sent to the Secretary-General?

CONTROL
Article X and
regulation I/4

Port State control

Has the Party exercised port State control?
If yes, have control measures as required
under article X been established?

FITNESS FOR DUTY AND WATCHKEEPING ARRANGEMENTS
Regulation VIII/1,
paragraph 1 and section
A-VIII/1

Fatigue prevention

Has the Administration established measures to enforce
the STCW Convention and Code requirements in respect
of fatigue prevention?

Regulation VIII/ 1,
paragraph 2 and section
A-VIII/1, paragraph 10

Prevention of drug and
alcohol abuse

Has the Administration established measures to enforce
STCW Convention and Code requirements for the
purpose of preventing drug and alcohol abuse?

Regulation VIII/2

Watchkeeping
arrangements and
principles to be observed

Has the Administration directed the attention of
companies, masters, chief engineer officers and all
watchkeeping personnel to the requirements, principles
and guidance set out in the STCW Code to ensure that
safe continuous watches appropriate to prevailing
circumstances and conditions are maintained in all
seagoing ships at all times?

2 The following new text is inserted at the end of the existing notes 6 and 7 of table A-I/9 as follows:
“Other equivalent confirmatory test methods currently recognized by the Administration may continue to be used.” ”
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5. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez
„MSC.396(95) sz. HATÁROZAT
(elfogadva 2015. június 11-én)
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ
1978. ÉVI, MÓDOSÍTOTT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (STCW) MÓDOSÍTÁSAI
A TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG
EMLÉKEZTETVE a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Egyezménynek a Bizottság feladatairól szóló
28(b) cikkére,
EMLÉKEZTETVE TOVÁBBÁ a tengerészek képzéséről, képesítéséről, és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi
Nemzetközi Egyezménynek („az Egyezmény”), az Egyezmény módosítására vonatkozó eljárásokról szóló XII. cikkére,
MIUTÁN MEGFONTOLTA kilencvenötödik ülésszakán az Egyezmény XII(1)(a)(i) cikkének megfelelően előterjesztett és
köröztetett módosításokat,
1 ELFOGADJA az Egyezmény XII(1)(a)(iv) cikkének megfelelően az Egyezmény módosításait, amelyeknek szövege
a jelen határozat mellékletében kerül ismertetésre;
2 az Egyezmény XII(1)(a)(vii)(2) cikkének megfelelően úgy HATÁROZ, hogy a szóban forgó módosításokat
2016. július 1-jén elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha ezen dátumot megelőzően a Felek több mint egyharmada,
vagy azok a Felek, amelyek együttes kereskedelmi flottája a világ legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú
hajókból álló kereskedelmi flottája bruttó tonnatartalmának legalább 50%-át teszi ki, értesítik a Szervezet Főtitkárát,
hogy ellenzik a módosítást;
3 FELHÍVJA a Felek figyelmét arra, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(viii) cikkének megfelelően, a csatolt melléklet szerinti
módosítások 2017. január 1-jén, a fenti 2. bekezdés szerinti elfogadásukat követően lépnek hatályba;
4 SZINTÉN FELHÍVJA a Feleket, hogy amennyiben a jelen módosítások hatálybalépésekor nem rendelkeznek
az IGF-szabályzat hatálya alá eső hajókkal, az MSC.285(86) sz. határozattal elfogadott, földgázüzemű motorok
hajókba történő beépítésének biztonságáról szóló ideiglenes iránymutatások szerinti hajókon szerzett
tapasztalatokat vegyék figyelembe;
5 KÉRI a Főtitkárt, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(v) cikkében foglaltak céljából az Egyezmény részes Felei részére
továbbítsa a jelen határozat hitelesített másolatait, valamint a módosítások mellékletben foglalt szövegét; és
6 SZINTÉN KÉRI a Főtitkárt, hogy a jelen határozatot és annak mellékletét továbbítsa a Szervezet azon tagjainak is,
akik nem részes Felei az Egyezménynek.

MELLÉKLET
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ
1978. ÉVI, MÓDOSÍTOTT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (STCW) MÓDOSÍTÁSAI

I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I/1. szabály – Meghatározások és pontosítások
1 Az 1. bekezdésben a már meglévő .40. albekezdés után a következő új fogalom kerül beillesztésre:
„.41 IGF-szabályzat: a SOLAS II-1/2.29. szabályában meghatározott, gázt vagy alacsony lobbanáspontú egyéb
üzemanyagot használó hajók biztonságáról szóló nemzetközi szabályzat.”

I/11. szabály – Képesítések újra érvényesítése
2 A jelenlegi 1. bekezdés a következőképpen módosul:
„1 Minden olyan, az Egyezmény bármely, az V/3. szabály vagy a VI. fejezettől eltérő fejezete alapján kiállított vagy
elismert bizonyítvánnyal rendelkező hajóparancsnok, tiszt és rádiókezelő, aki tengeri szolgálatot teljesít vagy
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szárazföldön eltöltött időszak után oda visszatérni kíván, a tengeri szolgálat adott képesítéssel történő ellátásának
folytatásához öt évet meg nem haladó időszakonként köteles:
.1 megfelelni az I/9. szabályban előírt egészségügyi alkalmassági előírásoknak; és
.2 igazolni a szakmai alkalmasság folyamatosságát az STCW Szabályzat A-I/11. szakaszával összhangban.”

V. FEJEZET – BIZONYOS HAJÓTÍPUSOKON SZOLGÁLÓ SZEMÉLYZETTEL SZEMBEN TÁMASZTOTT,
SPECIÁLIS KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK
3 Az alábbi új V/3. szabály a már meglévő V/2. szabály után kerül beillesztésre:

„V/3. szabály
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon szolgáló hajóparancsnokok, tisztek, legénység és egyéb
személyzet képzésére és képesítésére vonatkozó, kötelező minimumkövetelmények
1 Ez a szabály az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokokra, tisztekre,
legénységre és egyéb személyzetre alkalmazandó.
2 A tengerészeknek, mielőtt az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon fedélzeti feladatokra kerülnének beosztásra,
teljesíteniük kell a beosztásuknak, feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő, az alábbi 4–9. bekezdésben
előírt képzést.
3 Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon szolgálatot teljesítő valamennyi tengerésznek a fedélzeti feladatokra
történő beosztása előtt az I/14. szabály 1.5. bekezdésében foglaltak szerinti, a hajóra és a felszerelésekre vonatkozó,
megfelelőismereteket el kell sajátítania.
4 Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon az üzemanyag kezelésével, felhasználásával vagy az azzal kapcsolatos
vészhelyzet-elhárítással összefüggésben kijelölt biztonsági feladatokért felelős tengerészeknek az IGF-szabályzat
hatálya alá tartozó hajókon teljesített szolgálatra vonatkozó alapképzés elvégzését tanúsító bizonyítvánnyal kell
rendelkezniük.
5 Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó alapképzési bizonyítványra pályázó
valamennyi jelöltnek el kell végeznie az STCW Szabályzat A-V/3. szakasz 1. bekezdésében foglalt rendelkezéseknek
megfelelő alapképzést.
6 Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon az üzemanyag kezelésével, felhasználásával vagy az azzal kapcsolatos
vészhelyzet-elhárítással összefüggésben kijelölt biztonsági feladatokért felelős tengerészek, akik a cseppfolyósított
gázt szállító tartályhajókra vonatkozó V/1–2. szabály 2. és 5. bekezdése, vagy az V/1–2. szabály 4. és 5. bekezdése
szerinti képesítést és bizonyítványt szereztek, úgy tekintendők, hogy eleget tettek az IGF-szabályzat hatálya alá
tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó alapképzés tekintetében az A-V/3. szakasz 1. bekezdésében
meghatározott követelményeknek.
7 Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon az üzemanyag vagy üzemanyag-rendszerek kezeléséért
és felhasználásáért közvetlenül felelős hajóparancsnokoknak, géptiszteknek és minden személyzetnek
az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó emelt szintű képzést tanúsító
bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
8 Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó emelt szintű képzést tanúsító
bizonyítványra pályázó valamennyi jelöltnek rendelkeznie kell a 4. bekezdésben ismertetett jártassági
bizonyítvánnyal, ezen felül:
.1 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó, jóváhagyott emelt szintű
képzést kell elvégeznie, és meg kell felelnie az STCW Szabályzat A-V/3. szakasz 2. bekezdésében előírt alkalmassági
követelménynek; és
.2 teljesítenie kell legalább egy hónapig tartó, elismert tengeri szolgálatot, amelynek keretében legalább három
üzemanyag-vételezési műveletet kell végeznie az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon. A három üzemanyagvételezési művelet közül kettő helyettesíthető a fenti 8.1. bekezdés szerinti képzés keretében végzett üzemanyagvételezésre vonatkozó, jóváhagyott szimulátoros képzéssel.
9 Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon az üzemanyag kezeléséért és felhasználásáért közvetlenül felelős
hajóparancsnokok, géptisztek és mindazon személyek, akik az A–V/1–2. szakasz 2. bekezdésében meghatározott
alkalmassági követelmények szerinti képesítést és bizonyítványt szereztek, úgy tekintendők, hogy eleget tesznek
az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó emelt szintű képzés tekintetében
az A-V/3. szakasz 2. bekezdésében meghatározott követelményeknek, amennyiben emellett:
.1 teljesítik a 6. bekezdés követelményeit; és
.2 teljesítik a 8.2. bekezdésben foglalt üzemanyag-vételezési követelményeket, vagy részt vettek cseppfolyósított
gázt szállító tartályhajók fedélzetén három rakománykezelési művelet lebonyolításában; és
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.3 a megelőző öt évben három hónapig tartó tengeri szolgálatot teljesítettek a következő típusú hajókon:
.1 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon;
.2 az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó üzemanyagot rakományként szállító tartályhajókon; vagy
.3 az üzemanyagként gázt vagy alacsony lobbanáspontú üzemanyagot használó hajókon.
10 Minden Fél köteles összehasonlítani a gázüzemű hajókon szolgálatot teljesítő személyektől 2017. január 1-je
előtt megkövetelt alkalmassági követelményeket az STCW Szabályzat A-V/3. szakaszában előírt alkalmassági
követelményekkel, és köteles meghatározni, hogy szükséges-e az ilyen személyzet képesítéseinek frissítése.
11 Az Igazgatásnak biztosítania kell, hogy adott esetben a 4. vagy 7. bekezdésnek megfelelően képesítést szerzett
tengerészek részére jártassági bizonyítványt állítsanak ki.
12 A fenti 4. vagy 7. bekezdésnek megfelelően jártassági bizonyítvánnyal rendelkező tengerészeknek öt évet
nem meghaladó időközönként megfelelő ismeretfelújító képzésen kell részt venniük, vagy igazolniuk kell,
hogy a megelőző öt évben teljesítették az előírt alkalmassági követelményt.” ”

6. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez
”RESOLUTION MSC.396(95)
(adopted on 11 June 2015)
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of
the Committee,
RECALLING FURTHER article XII of the International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers, 1978 (“the Convention”), concerning the procedures for amending the Convention,
HAVING CONSIDERED, at its ninety-fifth session, amendments to the Convention proposed and circulated in
accordance with article XII(1)(a)(i) thereof,
1 ADOPTS, in accordance with article XII(1)(a)(iv) of the Convention, amendments to the Convention, the text of
which is set out in the annex to the present resolution;
2 DETERMINES, in accordance with article XII(1)(a)(vii)(2) of the Convention, that the said amendments shall be
deemed to have been accepted on 1 July 2016, unless, prior to that date more than one third of Parties or Parties
the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world’s merchant
shipping of ships
of 100 gross register tonnes or more, have notified to the Secretary-General of the Organization their objections to
the amendments;
3 INVITES Parties to note that, in accordance with article XII(1)(a)(viii) of the Convention, that the amendments
annexed hereto, shall enter into force on 1 January 2017 upon their acceptance in accordance with paragraph 2
above;
4 INVITES ALSO Parties to note that, in the absence of the ships subject to the IGF Code at the time of the entry into
force of these amendments, to take into account experience gained on board ships in accordance with the Interim
guidelines on safety for natural gas-fuelled engine installations in ships, as adopted by resolution MSC.285(86);
5 REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article XII(1)(a)(v) of the Convention, to transmit certified
copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the
Convention; and
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6 REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the
Organization, which are not Parties to the Convention.

ANNEX
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON
STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING
FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED

CHAPTER I – GENERAL PROVISIONS
Regulation I/1 – Definitions and clarifications
1 In paragraph 1, after the existing subparagraph .40, the following new definition is
inserted:
“.41 The IGF Code means the International Code of safety for ships using gases or other low-flashpoint fuels, as
defined in SOLAS regulation II-1/2.29.”

Regulation I/11 – Revalidation of certificates
2 Existing paragraph 1 is amended to read:
“1 Every master, officer and radio operator holding a certificate issued or recognized under any chapter of the
Convention other than regulation V/3 or chapter VI, who is serving at sea or intends to return to sea after a period
ashore, shall, in order to continue to qualify for seagoing service, be required, at intervals not exceeding five years,
to:
.1 meet the standards of medical fitness prescribed by regulation I/9; and
.2 establish continued professional competence in accordance with section A-1/11 of the STCW Code.”

CHAPTER V – SPECIAL TRAINING REQUIREMENTS FOR PERSONNEL ON CERTAIN TYPES OF SHIP
3 The following new regulation V/3 is added after existing regulation V/2:

“Regulation V/3
Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers, ratings and
other personnel on ships subject to the IGF Code
1 This regulation applies to masters, officers and ratings and other personnel serving on board ships subject to
the IGF Code.
2 Prior to being assigned shipboard duties on board ships subject to the IGF Code, seafarers shall have completed the
training required by paragraphs 4 to 9 below in accordance with their capacity, duties and responsibilities.
3 All seafarers serving on board ships subject to the IGF Code shall, prior to being assigned shipboard duties, receive
appropriate ship and equipment specific familiarization as specified in regulation I/14, paragraph 1.5.
4 Seafarers responsible for designated safety duties associated with the care, use or in emergency response to the
fuel on board ships subject to the IGF Code shall hold a certificate in basic training for service on ships subject to
the IGF Code.
5 Every candidate for a certificate in basic training for service on ships subject to the IGF Code shall have completed
basic training in accordance with provisions of section A-V/3, paragraph 1 of the STCW Code.
6 Seafarers responsible for designated safety duties associated with the care, use or in emergency response to
the fuel on board ships subject to the IGF Code who have been qualified and certified according to regulation
V/1–2, paragraphs 2 and 5, or regulation V/1–2, paragraphs 4 and 5 on liquefied gas tankers, are to be considered as
having met the requirements specified in section A-V/3, paragraph 1 for basic training for service on ships subject to
the IGF Code.
7 Masters, engineer officers and all personnel with immediate responsibility for the care and use of fuels and fuel
systems on ships subject to the IGF Code shall hold a certificate in advanced training for service on ships subject to
the IGF Code.
8 Every candidate for a certificate in advanced training for service on ships subject to the IGF Code shall, while holding
the Certificate of Proficiency described in paragraph 4, have:
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9

10

11
12

.1 completed approved advanced training for service on ships subject to the IGF Code and meet the standard of
competence as specified in section A-V/3, paragraph 2 of the STCW Code; and
.2 completed at least one month of approved seagoing service that includes a minimum of three bunkering
operations on board ships subject to the IGF Code. Two of the three bunkering operations may be replaced by
approved simulator training on bunkering operations as part of the training in paragraph 8.1 above.
Masters, engineer officers and any person with immediate responsibility for the care and use of fuels on ships
subject to the IGF Code who have been qualified and certified according to the standards of competence
specified in section A–V/1–2, paragraph 2 for service on liquefied gas tankers are to be considered as having met
the requirements specified in section A-V/3, paragraph 2 for advanced training for ships subject to the IGF Code,
provided they have also:
.1 met the requirements of paragraph 6; and
.2 met the bunkering requirements of paragraph 8.2 or have participated in conducting three cargo operations on
board the liquefied gas tanker; and
.3 have completed sea going service of three months in the previous five years on board:
.1 ships subject to the IGF Code;
.2 tankers carrying as cargo, fuels covered by the IGF Code; or
.3 ships using gases or low flashpoint fuel as fuel.
Every Party shall compare the standards of competence which it required of persons serving on gas-fuelled ships
before 1 January 2017 with the standards of competence in Section A-V/3 of the STCW Code, and shall determine
the need, if any, for requiring these personnel to update their qualifications.
Administrations shall ensure that a Certificate of Proficiency is issued to seafarers, who are qualified in accordance
with paragraphs 4 or 7, as appropriate.
Seafarers holding Certificates of Proficiency in accordance with paragraph 4 or 7 above shall, at intervals not
exceeding five years, undertake appropriate refresher training or be required to provide evidence of having
achieved the required standard of competence within the previous five years.” ”
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7. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

7. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

„MSC.397(95) sz. HATÁROZAT
(elfogadva 2015. június 11-én)
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ (STCW)
SZABÁLYZAT „A” RÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSAI
A TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG
EMLÉKEZTETVE a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Egyezménynek a Bizottság feladatairól szóló 28(b)
cikkére,
EMLÉKEZTETVE TOVÁBBÁ a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi
Nemzetközi Egyezménynek („az Egyezmény”), a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló
szabályzat (STCW Szabályzat) „A” részének módosítására vonatkozó eljárásokról szóló XII. cikkére és az I/1.2.3.
bekezdés szerinti előírásra,
MIUTÁN MEGFONTOLTA kilencvenötödik ülésszakán az STCW Szabályzat „A” részének az Egyezmény XII(1)(a)(i)
cikkének megfelelően előterjesztett és köröztetett módosításait,
1 ELFOGADJA az Egyezmény XII(1)(a)(iv) cikkének megfelelően az STCW Szabályzat módosításait, amelyeknek szövege
a jelen határozat mellékletében kerül ismertetésre;
2 az Egyezmény XII(1)(a)(vii)(2) cikkének megfelelően úgy HATÁROZ, hogy az STCW Szabályzat szóban forgó
módosításait 2016. július 1-jén elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha ezen dátumot megelőzően a Felek több mint
egyharmada, vagy azok a Felek, amelyek együttes kereskedelmi flottája a világ legalább 100 bruttó regisztertonna
űrtartalmú hajókból álló kereskedelmi flottája bruttó tonnatartalmának legalább 50%-át teszi ki, értesítik a Szervezet
Főtitkárát, hogy ellenzik a módosítást;
3 FELHÍVJA a Felek figyelmét arra, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(ix) cikkének megfelelően, az STCW Szabályzat csatolt
melléklet szerinti módosításai 2017. január 1-jén, a fenti 2. bekezdés szerinti elfogadásukat követően lépnek hatályba;
4 KÉRI a Főtitkárt, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(v) cikkének értelmében az Egyezmény részes Felei részére továbbítsa
a jelen határozat hitelesített másolatait, valamint a módosítások mellékletben foglalt szövegét; és
5 SZINTÉN KÉRI a Főtitkárt, hogy a jelen határozatot és annak mellékletét továbbítsa a Szervezet azon tagjainak is, akik
nem részes Felei az Egyezménynek.

MELLÉKLET
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ (STCW)
SZABÁLYZAT „A” RÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSAI
V. FEJEZET – BIZONYOS HAJÓTÍPUSOKON SZOLGÁLÓ SZEMÉLYZETTEL SZEMBEN TÁMASZTOTT, SPECIÁLIS
KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEK
1 Az alábbi új A-V/3. szakasz a már meglévő A-V/2. szakasz után kerül beillesztésre:
„A-V/3. szakasz
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokok, tisztek, legénység és egyéb
személyzet képzésére és képesítésére vonatkozó kötelező minimum követelmények
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókra vonatkozó alapképzés
1 Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó alapképzési bizonyítványra pályázó
minden jelölt köteles:
.1.1 sikeresen elvégezni az A-V/3-1. táblázatban ismertetett, beosztásuknak, feladataiknak és felelősségi körüknek
megfelelő, az V/3. szabály 5. bekezdésében előírt jóváhagyott alapképzést; és
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.1.2 igazolni, hogy teljesítette az előírt alkalmassági követelményeket az A-V/3-1. táblázat 3. és 4. oszlopában foglalt
alkalmasság-értékelés módszereinek és kritériumainak megfelelően; vagy
.2 az V/3. szabály 6. bekezdésében foglalt, a cseppfolyósított gázt szállító tartályhajókon való szolgálat-teljesítés
követelményei szerinti, megfelelő képesítést és bizonyítványt kaptak.
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókra vonatkozó emelt szintű képzés
2 Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó emelt szintű képzést tanúsító
bizonyítványra pályázó minden jelölt köteles:
.1.1 sikeresen elvégezni az A-V/3-2. táblázatban ismertetett, beosztásuknak, feladataiknak és felelősségi körüknek
megfelelő, az V/3. szabály 8. bekezdésében előírt jóváhagyott emelt szintű képzést; és
.1.2 igazolni, hogy teljesítette az előírt alkalmassági követelményeket az A-V/3-2. táblázat 3. 4. oszlopába foglalt
alkalmasság-értékelés módszereinek és kritériumainak megfelelően; vagy
.2 az V/3. szabály 9. bekezdésében foglalt, a cseppfolyósított gázt szállító tartályhajókon való szolgálat-teljesítés
követelményei szerinti, megfelelő képesítést és bizonyítványt kaptak.
Mentességek
3 Az Igazgatás az 500 bruttó tonnatartalmat meg nem haladó hajókra vonatkozóan – a személyszállító hajók kivételével
–, ha úgy ítéli meg, hogy a hajó mérete és az útvonal hossza vagy jellege miatt ésszerűtlen, vagy a gyakorlatban
megvalósíthatatlan a jelen szakasz teljes követelményrendszerének alkalmazása, mentességet adhat az ilyen hajókon
vagy hajóosztályokon szolgálatot teljesítő tengerészek számára néhány követelmény teljesítése alól, figyelembe véve a
fedélzeten tartózkodók, a hajó és a vagyon biztonságát, valamint a tengeri környezet védelmét.

A-V/3-1. táblázat
Minimális alkalmassági követelmények előírása az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókra vonatkozó alapképzésben:
1. oszlop
2. oszlop
3. oszlop
4. oszlop
Alkalmasság

Ismeret, megértés és jártasság Az
alkalmasság Az
alkalmasság
igazolásának módjai
értékelésének kritériumai

Közreműködés
az
IGF- Az IGF-szabályzat hatálya alá
szabályzat hatálya alá tartozó tartozó hajók konstrukciója és
hajó
biztonságos üzemeltetési jellemzői
üzemeltetésében
Az IGF-szabályzat hatálya alá
tartozó hajók, azok üzemanyagrendszereivel és üzemanyagtároló rendszereivel kapcsolatos
alapismeretek:

Az alábbiak közül egy vagy A felelősségi területen
több módon megszerzett belüli
kommunikáció
bizonyíték vizsgálata és világos és hatékony
értékelése:
Az IGF-szabályzat hatálya
tartozó
hajókkal
.1 jóváhagyott szolgálati alá
gyakorlat
kapcsolatos
műveletek
összhangban vannak a
.2 jóváhagyott, iskolahajón hajózás
biztonsága
szerzett gyakorlat
érdekében
elfogadott
.1 Az IGF-szabályzat által tárgyalt
alapelvekkel
és
üzemanyagok
.3 jóváhagyott szimulátoros eljárásokkal
képzés
.2 az IGF-szabályzat hatálya alá
tartozó
üzemanyag-rendszer .4
jóváhagyott
képzési
típusok
program
.3 az IGF-szabályzat hatálya alá
tartozó
hajók
fedélzetén
elhelyezett
üzemanyagok
atmoszférikus, kriogén vagy
sűrített tárolása
.4 az IGF-szabályzat hatálya alá
tartozó hajók üzemanyag-tároló
rendszereivel
kapcsolatos
általános szabályok
.5 veszélyes zónák és területek
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.6 tipikus tűzvédelmi terv
.7 az IGF-szabályzat hatálya alá
tartozó
hajók
fedélzetén
elhelyezett felügyelő-, ellenőrzőés biztonsági rendszerek
Az IGF-szabályzat hatálya alá
tartozó hajók üzemanyagai és
üzemanyag-tároló rendszereinek
működésével
kapcsolatos
alapismeretek:
.1 csővezetékrendszerek
szelepek

és

.2 atmoszférikus, sűrített vagy
kriogén tárolás
.3 tehermentesítő rendszerek és
védőképernyők
.4 alap üzemanyag-vételezési
műveletek
és
üzemanyagvételező rendszerek
.5 a kriogén balesetek elleni
védelem
.6
üzemanyag-szivárgás
ellenőrzése és felderítése
Az IGF-szabályzat hatálya alá
tartozó hajók üzemanyagainak
fizikai tulajdonságairól szóló
alapismeretek, ideértve:
.1 tulajdonságok és jellemzők
.2 nyomás és hőmérséklet,
ideértve
a
gőznyomás/
hőmérséklet kapcsolatot is
Az IGF-szabályzat hatálya alá
tartozó
hajók
fedélzetén
érvényes
biztonsági
követelmények és biztonságirányítás alapvető ismerete és
megértése
Az IGF-szabályzat hatálya Az IGF-szabályzat hatálya alá
alá
tartozó
hajókon
a tartozó
hajókon
végzett
veszélyek megelőzését célzó műveletekkel
kapcsolatos
óvintézkedések megtétele
veszélyek alapfokú ismerete,
ideértve:

Az alábbiak közül egy vagy A hajóra és a személyzetre
több módon megszerzett nézve releváns kockázatok
bizonyíték vizsgálata és helyes beazonosítása a
biztonsági
adatlapon
értékelése:
(SDS),
a
megfelelő
.1 jóváhagyott szolgálati intézkedések megtétele a
megállapított eljárásoknak
.1 egészségügyi kockázatok gyakorlat
megfelelően
.2 jóváhagyott, iskolahajón
.2 környezeti kockázatok
szerzett gyakorlat
Veszélyes
helyzetek
és
.3
reakcióképességgel .3 jóváhagyott szimulátoros azonosítása
intézkedések megtétele a
összefüggő kockázatok
képzés
legjobb
gyakorlattal
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.4 korróziós kockázatok
.5 robbanás- és gyulladásveszély

.4
jóváhagyott
program

képzési összhangban
a
megállapított eljárásoknak
megfelelően

.6 gyújtóforrások
.7

elektrosztatikus

veszélyek

.8 toxicitási kockázatok
.9
gázszivárgás
gázfelhőképződés
.10
rendkívül
hőmérsékletek

és
alacsony

.11 nyomásveszélyek
.12 az üzemanyag-szállítmányok
különbségei
A
veszélyek
kapcsolatos

felügyeletével
alapismeretek:

.1
ürítési,
közömbösítési,
szárítási
és
felügyeleti
módszerek
.2 feltöltődés elleni intézkedések
.3 szellőzés
.4 elkülönítés
.5 tiltás
.6 az üzemanyag gyulladására, a
tűz
és
robbanás
megakadályozására
tett
intézkedések
.7

atmoszférikus

ellenőrzés

.8 gázpróba
.9 a kriogén károk (LNG) elleni
védelem
Az IGF-szabályzat hatálya alá
eső hajókon használt üzemanyag
jellemzőinek
megértése
a
biztonsági adatlapon (SDS)
feltüntetettek szerint
Munkaegészségügyi
és A gázmérő műszerek és más Az alábbiak közül egy vagy A személyzet és a hajó
munkavédelmi
hasonló
berendezések több módon megszerzett védelmét célzó eljárások
bizonyíték vizsgálata vagy és biztonságos munkahelyi
óvintézkedések megtétele
működésének ismerete
gyakorlatok
folyamatos
értékelése:
betartása
.1 gázpróba
.1 jóváhagyott szolgálati
biztonsági gyakorlat
A megfelelő biztonsági és
A
speciális
berendezések és védőeszközök
védőfelszerelés
helyes
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megfelelő használata, ideértve: .2 jóváhagyott, iskolahajón használata
szerzett gyakorlat
Elsősegélynyújtás és
mit
.1 légzőkészülék
.3 jóváhagyott szimulátoros tegyünk,
tegyünk?
.2 védőruházat
képzés
.3 újraélesztők
.4 a mentésre és menekülésre
használt eszközök

.4
jóváhagyott
program

mit
ne

képzési

A jogszabályok és az iparági
iránymutatások szerinti, az IGFszabályzat hatálya alá tartozó
hajók
fedélzetén
egyéni
biztonságot célzó, biztonságos
munkahelyi
gyakorlatok
és
eljárások alapvető ismerete
.1 a veszélyes terekbe és zónába
történő belépés előtt végzendő
óvintézkedések
.2 a javítási és karbantartási
munkák előtt és alatt végzendő
óvintézkedések
.3 a hideg és meleg üzemi helyen
végzett
munkák
során
alkalmazandó
biztonsági
intézkedések
Elsősegélynyújtási
alapismeretek,
a
biztonsági
adatlap (SDS) szerint
Tűzoltási
műveletek A tűzoltás megszervezése és
végrehajtása
az
IGF- intézkedések az IGF-szabályzat
szabályzat hatálya alá tartozó hatálya alá tartozó hajókon
hajókon
Az IGF-szabályzat hatálya alá
tartozó
hajók
üzemanyagrendszereivel és az üzemanyag
kezelésével
kapcsolatos
speciális veszélyek
Az IGF-szabályzat hatálya alá
tartozó hajók fedélzetén található
tűzoltásra használt anyagok és a
különböző üzemanyagok által
keltett tüzek megfékezésére
használt módszerek
A tűzoltási rendszer műveletei

Valóban realisztikus képzési A kezdeti intézkedések és
körülmények
között a vészhelyzet észlelése
végrehajtott és jóváhagyott után megtett intézkedések
gyakorlatok és gyakorlati megfelelnek
a
utasítások (pl. fedélzeti megállapított
viszonyok
szimulációs gyakorlatoknak
és
gyakorlata),
ahol
ez eljárásoknak
lehetséges és praktikus,
sötétben
A
riadójelzés
beazonosítása után tett
intézkedések megfelelnek
a jelzett vészhelyzetnek és
a
megállapított
gyakorlatoknak
A ruházat és felszerelés
megfelel a vészhelyzet
jellegének és a tűzoltási
műveleteknek
Az egyedi intézkedések
időzítése és sorrendje
megfelel
az
uralkodó
körülményeknek
és
viszonyoknak
A tűz eloltása a megfelelő
eljárások, technikák és
tűzoltó
anyag
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használatával sikeres
A vészhelyzetekre
reakció

adott A vészhelyzeti eljárások alapvető Az alábbiak közül egy vagy A vészhelyzet típusa és
ismerete,
beleértve
a több módon megszerzett annak hatásai rövid időn
vészleállítást is
bizonyíték vizsgálata és belül
azonosításra
értékelése:
kerültek,
és
a
vészhelyzetre
adott
.1 jóváhagyott szolgálati reakciók megfelelnek a
gyakorlat
vészhelyzeti eljárásoknak
és vészhelyzeti terveknek
.2 jóváhagyott, iskolahajón
szerzett gyakorlat
.3 jóváhagyott szimulátoros
képzés
.4
jóváhagyott
program

Óvintézkedések megtétele az Az IGF-szabályzat hatálya alá
IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókon lévő üzemanyag
tartozó
hajókon
talált szivárgása,
kiömlése
vagy
üzemanyag kiengedéséből kieresztése esetén végzendő
eredő környezetszennyezés intézkedések alapvető ismerete,
megelőzéséhez
ideértve:

képzési

Az alábbiak közül egy vagy A környezet védelmét célzó
több módon megszerzett eljárások
folyamatos
bizonyíték vizsgálata vagy betartása
értékelése:
.1 jóváhagyott
gyakorlat

szolgálati

.1 a releváns információ felelős
személyeknek történő jelentése .2 jóváhagyott, iskolahajón
szerzett gyakorlat
.2 az üzemanyag hajóról való .3 jóváhagyott szimulátoros
kiömlése, kiszivárgása vagy képzés
kiengedése esetén végzendő
intézkedések ismerete
.4
jóváhagyott
képzési
program
.3 az IGF-szabályzat által tárgyalt
üzemanyagok kiömlése vagy
kiszivárgása
esetén
alkalmazandó megfelelő egyéni
védelem ismerete

A-V/3-2 táblázat
Minimális alkalmassági követelmények előírása az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó hajókra vonatkozó emelt
szintű képzésben:
1. oszlop
2. oszlop
3. oszlop
4. oszlop
Alkalmasság

Ismeret, megértés és jártasság

Az
IGF-szabályzat Az egyszerű fizika és kémia és az
hatálya alá tartozó hajók IGF-szabályzat hatálya alá tartozó
fedélzetén
található hajókon az üzemanyagok biztonságos
és
használatával
üzemanyagok fizikai és vételezésével
releváns
kémiai tulajdonságainak kapcsolatos
meghatározások alapvető ismerete és
ismerete
megértése, ideértve:

Az
alkalmasság Az
alkalmasság
igazolásának módjai
értékelésének kritériumai

Az alábbiak közül egy vagy Az IGF-szabályzat által
több módon megszerzett tárgyalt
üzemanyagok
bizonyíték vizsgálata és tulajdonságai, jellemzői, és
a
biztonságra,
a
értékelése:
környezetvédelemre és a
üzemelésére
.1 jóváhagyott szolgálati hajó
gyakorolt
hatásai
gyakorlat
beazonosítására szolgáló
.1 az IGF-szabályzat hatálya alá .2 jóváhagyott, iskolahajón információ-források
tartozó hajókon használt különböző szerzett gyakorlat
eredményes használata
üzemanyagok kémiai szerkezete
.3 jóváhagyott szimulátoros
.2 az IGF-szabályzat hatálya alá képzés
tartozó
hajókon
használt
üzemanyagok
tulajdonságai
és .4 jóváhagyott képzési
jellemzői:
program
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.2.1
egyszerű
törvényszerűségek

fizikai

.2.2 halmazállapotok
.2.3 folyadék és párasűrűségek
.2.4
a
kriogén
üzemanyagok
kipárolgása és időjárás-állósága
.2.5 a gázok térfogat-csökkenése és
térfogat-növekedése
.2.6 a gázok kritikus nyomása és
kritikus hőmérséklete
.2.7 lobbanáspont, felső és alsó
gyújtási
határérték,
öngyulladási
hőmérséklet
.2.8 telített
hőmérséklet

gőznyomás/referencia

.2.9 harmatpont és buborékpont
.2.10 hidrátok keletkezése
.2.11 égési tulajdonságok: fűtőértékek
.2.12 metánszám/kopogás
.2.13 az IGF-szabályzat által tárgyalt
üzemanyagok szennyező hatásai
.3 az egykomponensű folyadékok
tulajdonságai
.4 az oldatok
tulajdonságai

természete

.5 a termodinamikában
mértékegységek

és

használt

.6
alapvető
termodinamikai
törvényszerűségek és diagramok
.7 az anyagok tulajdonságai
.8 az alacsony hőmérséklet folyékony
kriogén üzemanyagokra gyakorolt
hatásai, ideértve ridegtöréseket is
Az IGF-szabályzat által tárgyalt
üzemanyagok
biztonsági
adatlapjaiban
(SDS)
feltüntetett
információk megértése
Az
IGF-szabályzat A tengeri hajtóművek működési elvei
hatálya
alá
tartozó
hajókon
alkalmazott
hajtóművek és gépészeti A hajók segédgépei
rendszerek,
szolgáltatások
és A tengeri gépészeti szakkifejezések
biztonsági berendezések ismerete
üzemanyagokkal

24

Az alábbiak közül egy vagy A gépek, segédgépek és
több módon megszerzett berendezések
bizonyíték vizsgálata és üzemeltetése
értékelése:
folyamatosan a műszaki
leírásoknak megfelelően
.1 jóváhagyott szolgálati és
a
biztonságos
gyakorlat
üzemeltetési
határok
között történik
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kapcsolatos
ellenőrzésének
működtetése

.2 jóváhagyott, iskolahajón
szerzett gyakorlat
.3 jóváhagyott szimulátoros
képzés
.4 jóváhagyott
program

Képesség
az
IGF- Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó
szabályzat hatálya alá hajók kialakítása és jellemzői
tartozó hajókon használt
üzemanyagokkal
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó
kapcsolatos
műveletek hajók kialakításának, rendszereinek
biztonságos
és
berendezéseinek
ismerete,
végrehajtására
és ideértve:
figyelemmel kísérésére
.1 a különböző meghajtó-motorok
üzemanyag-rendszerei

képzési

Az alábbiak közül egy vagy A kommunikáció világos,
több módon megszerzett azt megértik
bizonyíték vizsgálata és
értékelése:
A hajót sikeresen és
biztonságosan üzemelteti
.1 jóváhagyott szolgálati az IGF-szabályzat által
gyakorlat
tárgyalt
üzemanyagok
használatával, figyelembe
.2 jóváhagyott, iskolahajón véve a hajó kialakítását,
szerzett gyakorlat
rendszereit
és
berendezéseit
.2 általános elrendezés és felépítés .3 jóváhagyott szimulátoros
képzés
A szivattyúzási műveletek
.3 az IGF-szabályzat hatálya alá
összhangban vannak az
tartozó
hajók
üzemanyag-tároló .4 jóváhagyott képzési elfogadott alapelvekkel és
rendszerei, ideértve a szerkezeti és program
eljárásokkal, valamint az
szigetelési anyagokat
üzemanyag-típus
szempontjából relevánsak
.4
üzemanyag-kezelő
fedélzeti
A hajózás biztonsága és a
berendezések és műszerek:
tengeri
környezet
szennyezésének
.4.1
üzemanyag-szivattyúk
és
elkerülése érdekében az
szivattyúzási eljárások
elfogadott alapelvek és
eljárások szerint kell a
.4.2 üzemanyag-vezetékek
műveleteket megtervezni,
elvégezni
és
a
.4.3 térfogatnövelő eszközök
kockázatokat kezelni
.4.4 lángvédő falak
.4.5 hőmérséklet-figyelő rendszerek
.4.6 üzemanyagtartály
rendszerek

szintmérő

.4.7 tartálynyomás-figyelő és -vezérlő
rendszerek
.5
kriogén
üzemanyagtartály
hőmérsékletének és nyomásának
folyamatos biztosítása
.6
üzemanyag-rendszer
atmoszférájának
vezérlőrendszere
(tehetetlen gáz, nitrogén), ideértve a
tárolást, generálást és elosztást
.7 toxikus és gyúlékony
jelenlétét jelző rendszerek

gázok

.8 üzemanyag vészleállító rendszer
(ESD)
Az üzemanyag-rendszer elméletének,
jellemzőinek ismerete, ideértve az
üzemanyag-rendszer
szivattyúinak
típusait
és
azok
biztonságos
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üzemeltetését az IGF-szabályzat
hatálya alá tartozó hajókon
.1 alacsony nyomású szivattyúk
.2 magas nyomású szivattyúk
.3 porlasztók
.4 fűtők
.5 nyomásnövelő egységek
Az
üzemanyagtartályok
üzembe
helyezése és használatból való
kivonása
során
alkalmazott
biztonságos
eljárások
és
ellenőrzőlisták ismerete, ideértve:
.1 semlegesítés
.2 hűtés
.3 kezdeti feltöltés
.4 nyomásellenőrzés
.5 az üzemanyag fűtése
.6 a rendszerek kiürítése
Az
IGF-szabályzat Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó
hatálya alá tartozó hajók hajók általános ismerete
fedélzetén
lévő
üzemanyagok
Képesség az IGF-szabályzat által
biztonságos
tárgyalt üzemanyagok vételezésével,
vételezésének,
tárolásával
és
megóvásával
tárolásának
és kapcsolatos,
a
fedélzeten
megóvásának
megtalálható
minden
adat
megtervezése
és használatára
figyelemmel kísérés
Képesség a hajó és a terminál, a
kamion vagy a tankerhajó közötti
érthető
és
lényegre
törő
kommunikáció létesítésére
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó
hajók gépeinek, üzemanyag- és
vezérlő rendszereinek működésére
vonatkozó biztonsági és vészhelyzeti
eljárások ismerete
Szakértelem
az
IGF-szabályzat
hatálya alá tartozó hajók üzemanyagvételezési rendszereinek kezelésére
vonatkozóan:
.1 üzemanyag-vételezési eljárások
.2 vészhelyzeti eljárások
.3 hajó-part és hajó-hajó érintkezés
.4 a felborulás megelőzése
Szakértelem
az
üzemanyagrendszerre vonatkozó mérések és
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Az alábbiak közül egy vagy Az
üzemanyag
több módon megszerzett minőségének
és
bizonyíték vizsgálata és mennyiségének
meghatározása az aktuális
értékelése:
állapotok
.1 jóváhagyott szolgálati figyelembevételével
történt,
a
szükséges
gyakorlat
korrekciós
biztonsági
.2 jóváhagyott szimulátoros intézkedések megtörténtek
képzés
.3 jóváhagyott
program

képzési A biztonsági rendszerek
létrehozott
felügyeletére
eljárások a vészjelzések
.4
jóváhagyott azonnali azonosítása és az
azokra adott reakciók
laboratóriumi
biztosítása érdekében, az
berendezésekkel
eljárásoknak
kapcsolatos képzés vagy elfogadott
az üzemanyag-vételezési megfelelően
műveletek igazolása
A hajózás biztonsága és az
üzemanyag kiömlése által
okozott károk, valamint
tengeri
környezet
szennyezésének
elkerülése érdekében a
műveleteket az elfogadott
alapelvek és eljárások
szerint kell megtervezni és
elvégezni
Feladatok kiosztása a
személyzet részére, és
tájékoztatásuk a munka
során
követendő
eljárásokról
és
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számítások elvégzéséhez, ideértve:

szabványokról, a szóban
forgó személyekre szabott
módon, és a biztonságos
munkahelyi
eljárásokkal
összhangban

.1 maximális feltöltési mennyiség
.2 a fedélzeten lévő mennyiség (OBQ)
.3 minimálisan a fedélzeten maradó
mennyiség (ROB)
.4
számítások

üzemanyag-fogyasztási

Képesség az üzemanyag-vételezés
és egyéb, az IGF-szabályzat hatálya
alá
tartozó
üzemanyaggal
kapcsolatos műveletek
egyéb fedélzeti műveletekkel egy
időben történő végrehajtására a
kikötőben vagy a tengeren
Óvintézkedések
megtétele
az
IGFszabályzat hatálya alá
tartozó hajókon található
üzemanyag
kiengedéséből származó
környezetszennyezés
megelőzése céljából

A szennyezés az emberre és a Az alábbiak közül egy vagy A környezet védelmét célzó
környezetre gyakorolt hatásainak több módon megszerzett eljárások
folyamatos
ismerete
bizonyíték vizsgálata és betartása
értékelése:
Üzemanyag kiömlése, szivárgása,
vagy kieresztése esetén végzendő .1 jóváhagyott szolgálati
intézkedések ismerete
gyakorlat
.2 jóváhagyott, iskolahajón
szerzett gyakorlat
.3 jóváhagyott szimulátoros
képzés
.4 jóváhagyott
program

képzési

Figyelemmel kíséri és A hajókról történő szennyezés
biztosítja a jogszabályi megelőzéséről szóló nemzetközi
követelmények betartását egyezmény (MARPOL) aktuálisan
érvényben
lévő,
vonatkozó
rendelkezései, valamint a Nemzetközi
Tengerészeti Szervezet (IMO) által
elfogadott
egyéb,
vonatkozó
dokumentumok,
az
iparági
iránymutatások és az általánosan
alkalmazott
kikötői
szabályzatok
ismerete és megértése

Az alábbiak közül egy vagy Az IGF-szabályzat hatálya
több módon megszerzett alá
tartozó
hajók
bizonyíték értékelése:
fedélzetén
elhelyezett
üzemanyagok
tárolása
.1 jóváhagyott szolgálati megfelel a vonatkozó IMO
gyakorlat
dokumentumoknak,
az
elfogadott
iparági
.2 jóváhagyott, iskolahajón szabványoknak
és
a
biztonságos munkavégzési
szerzett gyakorlat
gyakorlatoknak
.3 jóváhagyott szimulátoros
képzés
A műveletek tervezése és
végrehajtása megfelel a
Az IGF-szabályzat és kapcsolódó
dokumentumok szakértő használata .4 jóváhagyott képzési jóváhagyott eljárásoknak
program
és
jogszabályi
követelményeknek

A veszélyek megelőzését Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó
célzó
óvintézkedések hajók
üzemanyag-rendszerével
kapcsolatos
műveletekkel
megtétele
összefüggésben fellépő veszélyek és
ellenőrzési intézkedések ismerete és
megértése, ideértve:
.1 gyúlékonyság
.2 robbanás
.3 toxicitás

27

Az alábbiak közül egy vagy A hajóra és a személyzetre
több módon megszerzett kiható, az IGF-szabályzat
bizonyíték vizsgálata és hatálya alá tartozó hajókon
végzett
műveletekkel
értékelése:
kapcsolatos
veszélyek
.1 jóváhagyott szolgálati helyes beazonosítása és a
megfelelő
biztonsági
gyakorlat
intézkedések megtétele
.2 jóváhagyott, iskolahajón
A gyúlékony vagy mérgező
szerzett gyakorlat
gázokat érzékelő eszközök
.3 jóváhagyott szimulátoros használata a kézikönyvek
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képzés

.4 reakcióképesség

.4 jóváhagyott
program

.5 korrózió

képzési

és
bevált
szerint

gyakorlatok

.6 egészségügyi veszélyek
.7 inert gázok összetétele
.8 elektrosztatikus veszélyek
.9 nyomás alá helyezett gázok
.10 alacsony hőmérséklet
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó
hajókon működő, üzemanyag-figyelő
és üzemanyag-érzékelő rendszerek,
műszerek
és
berendezések
kalibrálására
és
használatára
vonatkozó szakértelem
A
vonatkozó
szabályoknak/szabályzatoknak
történő meg nem felelés veszélyeinek
megértése és ismerete
Az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó
hajók
fedélzetén
használatos
kockázatértékelési módszer elemzés
megértése és ismerete
Képesség az IGF-szabályzat hatálya
alá tartozó hajókon előforduló
kockázatok
elemzésének
kidolgozására és annak fejlesztésére
Képesség az IGF-szabályzat hatálya
alá tartozó hajók tekintetében
biztonsági tervek kidolgozására és
azok fejlesztésére
A magas hőmérséklettel járó munka, a
zárt terek és a tartályba való belépés
ismerete, ideértve az engedélyezési
eljárásokat
Munkaés A biztonsági berendezések és
egészségvédelmi
védőeszközök megfelelő használata,
óvintézkedések és egyéb ideértve:
intézkedések megtétele
az IGF-szabályzat hatálya .1 légzőkészülékek és a kiürítéshez
alá tartozó hajókon
használatos eszközök
.2 védőruházat és felszerelést
.3 újraélesztők
.4 mentéshez és meneküléshez
használatos eszközök
A jogszabályoknak, az iparági
iránymutatásoknak és az egyéni
fedélzeti biztonságnak megfelelő
biztonságos
munkavégzési
gyakorlatok és eljárások ismerete,

28

Az alábbiak közül egy vagy A megfelelő biztonsági és
több módon megszerzett védőfelszerelés
helyes
bizonyíték vizsgálata és használata
értékelése:
A személyzet és a hajó
.1 jóváhagyott szolgálati védelmét célzó eljárások
gyakorlat
folyamatos betartása
munkavégzési
.2 jóváhagyott, iskolahajón A
gyakorlatoknak
szerzett gyakorlat
folyamatosan meg kell
.3 jóváhagyott szimulátoros felelniük a jogszabályi
képzés
követelményeknek,
gyakorlati
kódexeknek,
.4 jóváhagyott képzési munkavégzési
program
engedélyeknek
és
a
környezetvédelmi
vonatkozásoknak
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ideértve:
.1 az IGF-szabályzatban tárgyalt
üzemanyag-rendszerek javítási és
karbantartási munkái előtt, alatt és
után végzendő óvintézkedések

Elsősegélynyújtás tegyünk,
és
mit
tegyünk?

mit
ne

.2 villamos biztonság (hivatkozás: IEC
600079-17)
.3 hajó/part biztonsági ellenőrzőlista
Elsősegélynyújtási alapismeretek, az
IGF-szabályzatban
tárgyalt
üzemanyagok biztonsági adatlapja
(SDS) vonatkozásában
Az
IGF-szabályzat Az IGF-szabályzat által tárgyalt
hatálya alá tartozó hajók üzemanyag tüzek felismerésére,
tűzmegelőzési,
ellenőrzés alatt tartására és eloltására
módszerek
és
ellenőrzési és tűzoltó használatos
rendszereinek ismerete tűzoltókészülékek ismerete

29

Az alábbiak közül egy vagy A probléma típusának és
több módon megszerzett nagyságrendjének
rövid
bizonyíték vizsgálata és időn belüli azonosítása, a
értékelése:
kezdeti
intézkedések
összhangja
az
IGF.1 jóváhagyott szolgálati szabályzat által tárgyalt
üzemanyagok vészhelyzeti
gyakorlat
eljárásaival
.2 jóváhagyott, iskolahajón
Az
evakuálás,
a
szerzett gyakorlat
vészleállítás
és
az
eljárások
.3 jóváhagyott szimulátoros elkülönítési
képzés
megfelelnek
az
IGFszabályzat által tárgyalt
.4 jóváhagyott képzési üzemanyagoknak
program
”
”
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8. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

8. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

”RESOLUTION MSC.397(95)
(adopted on 11 June 2015)
AMENDMENTS TO PART A OF THE SEAFARERS' TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE
THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the
Committee,
RECALLING FURTHER article XII and regulation I/1.2.3 of the International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 ("the Convention"), concerning the procedures for amending part A of
the Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code,
HAVING CONSIDERED, at its ninety-fifth session, amendments to part A of the STCW Code, proposed and circulated in
accordance with article XII(1)(a)(i) of the Convention,
1 ADOPTS, in accordance with article XII(1)(a)(iv) of the Convention, amendments to the STCW Code, the text of which
is set out in the annex to the present resolution;
2 DETERMINES, in accordance with article XII(1)(a)(vii)(2) of the Convention, that the said amendments to the STCW
Code shall be deemed to have been accepted on 1 July 2016, unless, prior to that date, more than one third of Parties or
Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant
shipping of ships of 100 gross register tonnes or more, have notified to the Secretary-General of the Organization their
objections to the amendments;
3 INVITES Parties to note that, in accordance with article XII(1)(a)(ix) of the Convention, the annexed amendments to the
STCW Code shall enter into force on 1 January 2017 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;
4 REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article XII(1)(a)(v) of the Convention, to transmit certified copies
of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the Convention; and
5 REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the
Organization, which are not Parties to the Convention.

ANNEX
AMENDMENTS TO PART A OF THE SEAFARERS' TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE
CHAPTER V – SPECIAL TRAINING REQUIREMENTS FOR PERSONNEL ON CERTAIN TYPES OF SHIP
1 The following new section A-V/3 is added after existing section A-V/2:
"Section A-V/3
Mandatory minimum requirements for the training and qualification of masters, officers, ratings and other
personnel on ships subject to the IGF Code
Basic training for ships subject to the IGF Code
1 Every candidate for a certificate in basic training for service on ships subject to the IGF Code shall:
.1.1 have successfully completed the approved basic training required by regulation V/3, paragraph 5, in accordance with
their capacity, duties and responsibilities as set out in table A-V/3-1; and
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.1.2 be required to provide evidence that the required standard of competence has been achieved in accordance with the
methods and the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-V/3-1; or
.2 have received appropriate training and certification according to the requirements for service on liquefied gas tankers
as set out in regulation V/3, paragraph 6.
Advanced training for ships subject to the IGF Code
2 Every candidate for a certificate in advanced training for service on ships subject to the IGF Code shall:
.1.1 have successfully completed the approved advanced training required by regulation V/3, paragraph 8 in accordance
with their capacity, duties and responsibilities as set out in table A-V/3-2; and
.1.2 provide evidence that the required standard of competence has been achieved in accordance with the methods and
the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-V/3-2; or
.2 have received appropriate training and certification according to the requirements for service on liquefied gas tankers
as set out in regulation V/3, paragraph 9.
Exemptions
3 The Administration may, in respect of ships of less than 500 gross tonnage, except for passenger ships, if it considers
that a ship's size and the length or character of its voyage are such as to render the application of the full requirements of
this section unreasonable or impracticable, exempt the seafarers on such a ship or class of ships from some of the
requirements, bearing in mind the safety of people on board, the ship and property and the protection of the marine
environment.

Table A-V/3-1
Specification of minimum standard of competence in basic training for ships subject to the IGF Code
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Competence

Knowledge, understanding Methods for demonstrating Criteria
for
and proficiency
competence
competence

evaluating

Contribute to the safe Design
and
operational Examination and assessment Communications within the
operation of a ship subject to characteristics
of
ships of evidence obtained from area of responsibility are
the IGF Code
subject to the IGF Code
one or more of the following: clear and effective
Basic knowledge of ships
Operations related to ships
subject to the IGF Code, their .1
approved
in-service subject to the IGF Code are
fuel systems and fuel storage experience
carried out in accordance with
systems:
accepted
principles
and
.2 approved training ship procedures to ensure safety
.1 fuels addressed by the IGF experience
of operations
Code
.3 approved simulator training
.2 types of fuel systems
subject to the IGF Code
.4
approved
training
.3 atmospheric, cryogenic or programme
compressed storage of fuels
on board ships subject to the
IGF Code
.4 general arrangement of
fuel storage systems on
board ships subject to the IGF
Code
.5 hazard zones and areas
.6 typical fire safety plan
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.7 monitoring, control and
safety systems aboard ships
subject to the IGF Code
Basic knowledge of fuels and
fuel
storage
systems'
operations on board ships
subject to the IGF Code:
.1 piping systems and valves
.2 atmospheric, compressed
or cryogenic storage
.3
relief
systems
protection screens

and

.4 basic bunkering operations
and bunkering systems
.5
protection
cryogenic accidents

against

.6 fuel leak monitoring and
detection
Basic knowledge of the
physical properties of fuels on
board ships subject to the IGF
Code, including:
.1
properties
characteristics

and

.2 pressure and temperature,
including vapour pressure/
temperature relationship
Knowledge
and
understanding
of
safety
requirements and safety
management on board ships
subject to the IGF Code
Take precautions to prevent Basic knowledge of the Examination and assessment Correctly identifies, on a
hazards on a ship subject to hazards associated with of evidence obtained from Safety Data Sheet (SDS),
operations on ships subject to one or more of the following: relevant hazards to the ship
the IGF Code
the IGF Code, including:
and to personnel, and takes
the appropriate actions in
.1 health hazards
.1
approved
in-service accordance with established
experience
procedures
.2 environmental hazards
.2 approved training ship Identification and actions on
experience
.3 reactivity hazards
becoming
aware
of
a
hazardous situation conform
.3 approved simulator training to established procedures in
.4 corrosion hazards
line with best practice
.5 ignition, explosion and
.4
approved
training
flammability hazards
programme
.6 sources of ignition
.7 electrostatic hazards
.8 toxicity hazards
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.9 vapour leaks and clouds
.10
extremely
temperatures

low

.11 pressure hazards
.12 fuel batch differences
Basic knowledge of hazard
controls:
.1 emptying, inerting, drying
and monitoring techniques
.2 anti-static measures
.3 ventilation
.4 segregation
.5 inhibition
.6 measures to prevent
ignition, fire and explosion
.7 atmospheric control
.8 gas testing
.9
protection
against
cryogenic damages (LNG)
Understanding
of
fuel
characteristics
on
ships
subject to the IGF Code as
found on a Safety Data Sheet
(SDS)
Apply occupational health Awareness of function of gas- Examination or assessment Procedures and safe working
and safety precautions and measuring instruments and of evidence obtained from practices
designed
to
measures
similar equipment:
one or more of the following: safeguard personnel and the
ship are observed at all times
.1 gas testing
.1
approved
in-service
Proper use of specialized experience
Appropriate
safety
and
safety
equipment
and
protective
equipment
is
protective devices, including: .2 approved training ship correctly used
experience
First aid do's and don'ts
.3 approved simulator training
.1 breathing apparatus
.2 protective clothing

.4
approved
programme

.3 resuscitators
.4 rescue
equipment

and

escape

Basic knowledge of safe
working
practices
and
procedures in accordance
with legislation and industry
guidelines and personal
shipboard safety relevant to
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ships subject to the IGF
Code, including:
.1 precautions to be taken
before entering hazardous
spaces and zones
.2 precautions to be taken
before and during repair and
maintenance work
.3 safety measures for hot
and cold work
Basic knowledge of first aid
with reference to a Safety
Data Sheet (SDS)
Carry
out
firefighting Fire organization and action Practical
exercises
and Initial actions and follow-up
operations on a ship subject to be taken on ships subject instruction conducted under actions on becoming aware of
to the IGF Code
to the IGF Code
approved and truly realistic an emergency conform with
training
conditions
(e.g. established practices and
Special hazards associated Simulated
shipboard procedures
with fuel systems and fuel conditions) and, whenever
handling on ships subject to possible and practicable, in Action taken on identifying
muster signals is appropriate
the IGF Code
darkness
to the indicated emergency
and
complies
with
Firefighting
agents
and
established procedures
methods used to control and
extinguish fires in conjunction
with the different fuels found
Clothing and equipment are
on board ships subject to the
appropriate to the nature of
IGF Code
the firefighting operations
Firefighting
operations

system

The timing and sequence of
individual
actions
are
appropriate to the prevailing
circumstances and conditions
Extinguishment of fire is
achieved using appropriate
procedures techniques and
firefighting agents

Respond to emergencies

Basic
knowledge
of Examination and assessment The type and impact of the
emergency
procedures, of evidence obtained from emergency
is
promptly
including
emergency one or more of the following: identified and the response
shutdown
actions conform to the
emergency procedures and
.1
approved
in-service contingency plans
experience
.2 approved training ship
experience
.3 approved simulator training
.4
approved
programme
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Take precautions to prevent Basic
knowledge
of
pollution of the environment measures to be taken in the
from the release of fuels event
of
found on ships subject to the leakage/spillage/venting
of
fuels from ships subject to the
IGF Code
IGF Code, including the need
to:

Examination or assessment Procedures designed to
of evidence obtained from safeguard the environment
one or more of the following: are observed at all times
.1
approved
experience

in-service

.1 report relevant information .2 approved training ship
to the responsible persons
experience
.2 awareness of shipboard .3 approved simulator training
spill/leakage/venting
response procedures
.4
approved
training
.3 awareness of appropriate programme
personal protection when
responding to a spill/leakage
of fuels addressed by the IGF
Code

Table A-V/3-2
Specification of minimum standard of competence of advanced training for ships subject to the IGF Code
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Competence

Knowledge, understanding and Methods
proficiency
demonstrating
competence

Familiarity with physical and
chemical properties of fuels
aboard ships subject to the
IGF Code

Basic
knowledge
and Examination
and Effective use is made of
understanding of simple chemistry assessment of evidence information resources for
and physics and the relevant obtained from one or more identification of properties
and characteristics of fuels
definitions
related
to
safe of the following:
bunkering and use of fuels used on
addressed by the IGF
board ships subject to the IGF .1 approved in-service Code and their impact on
experience
Code, including:
safety,
environmental
protection
and
ship
.1 the chemical structure of .2 approved training ship operation
different fuels used on board ships experience
subject to the IGF Code
.3 approved simulator
.2
the
properties
and training
characteristics of fuels used on
board ships subject to the IGF .4
approved
training
Code, including:
programme
.2.1 simple physical laws
.2.2 states of matter
.2.3 liquid and vapour densities
.2.4 boil-off and weathering of
cryogenic fuels
.2.5 compression and expansion
of gases
.2.6
critical
pressure
temperature of gases

and

.2.7 flashpoint, upper and lower
flammable limits, auto-ignition
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competence

evaluating
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temperature
.2.8
saturated
vapour
pressure/reference temperature
.2.9 dewpoint and bubble point
.2.10 hydrate formation
.2.11
combustion
heating values

properties:

.2.12 methane number/knocking
.2.13 pollutant characteristics of
fuels addressed by the IGF Code
.3 the properties of single liquids
.4 the nature and properties of
solutions
.5 thermodynamic units
.6 basic thermodynamic laws and
diagrams
.7 properties of materials
.8 effect of low temperature,
including brittle fracture, for liquid
cryogenic fuels
Understanding the information
contained in a Safety Data Sheet
(SDS) about fuels addressed by
the IGF Code
Operate controls of fuel
related to propulsion plant
and engineering systems and
services and safety devices
on ships subject to the IGF
Code

Operating principles of marine Examination
and Plant, auxiliary machinery
power plants
assessment of evidence and equipment is operated
accordance
with
obtained from one or more in
technical
specifications
Ships' auxiliary machinery
of the following:
and within safe operating
Knowledge of marine engineering .1 approved in-service limits at all times
experience
terms
.2 approved training ship
experience
.3 approved
training
.4
approved
programme

simulator
training

Ability to safely perform and Design and characteristics of ships Examination
and Communications are clear
monitor all operations related subject to the IGF Code
assessment of evidence and understood
to the fuels used on board
obtained from one or more
Successful ship operations
ships subject to the IGF Code Knowledge of ship design, of the following:
using fuels addressed by
systems, and equipment found on
ships subject to the IGF Code, .1 approved in-service the IGF Code are carried
experience
out in a safe manner, taking
including:
into account ship designs,
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.1 fuel systems for
propulsion engines

different .2 approved training ship systems and equipment
experience
Pumping operations are
.2 general arrangement and .3 approved simulator carried out in accordance
construction
training
with accepted principles
and procedures and are
.3 fuel storage systems on board .4
approved
training relevant to the type of fuel
ships subject to the IGF Code, programme
Operations are planned,
including materials of construction
and insulation
risk is managed and
carried out in accordance
with accepted principles
.4 fuel-handling equipment and
and procedures to ensure
instrumentations on board ships:
safety of operations and to
avoid pollution of the
marine environment
.4.1 fuel pumps and pumping
arrangements
.4.2 fuel pipelines
.4.3 expansion devices
.4.4 flame screens
.4.5
temperature
systems
.4.6 fuel
systems

tank

monitoring
level-gauging

.4.7 tank pressure monitoring and
control systems
.5
cryogenic
fuel
tanks
temperature
and
pressure
maintenance
.6 fuel system atmosphere control
systems (inert gas, nitrogen),
including storage, generation and
distribution
.7 toxic and flammable gasdetecting systems
.8 fuel Emergency Shut Down
system (ESD)
Knowledge of fuel system theory
and characteristics, including
types of fuel system pumps and
their safe operation on board ships
subject to the IGF Code
.1 low pressure pumps
.2 high pressure pumps
.3 vaporizers
.4 heaters
.5 pressure build-up units
Knowledge of safe procedures and
checklists for taking fuel tanks in
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and out of service, including:
.1 inerting
.2 cooling down
.3 initial loading
.4 pressure control
.5 heating of fuel
.6 emptying systems
Plan and monitor safe General knowledge of ships Examination
and Fuel quality and quantity is
bunkering, stowage and subject to the IGF Code
assessment of evidence determined taking into
securing of the fuel on board
obtained from one or more account
the
current
ships subject to the IGF Code Ability to use all data available on of the following:
conditions and necessary
board related to bunkering,
corrective safe measures
storage and securing of fuels .1 approved in-service are taken
addressed by the IGF Code experience
Procedures for monitoring
.2 approved simulator safety systems to ensure
that all alarms are detected
Ability to establish clear and training
promptly and acted upon in
concise communications and
between the ship and the terminal, .3
with
approved
training accordance
truck or the bunker- supply ship programme
established procedures
.4 approved laboratory Operations are planned
carried
out
in
Knowledge
of
safety
and equipment
training
or and
with
fuel
emergency
procedures
for witnessing
bunker accordance
transfer
manuals
and
operation of machinery, fuel- and operation
control systems for ships subject
procedures
to
ensure
to the IGF Code
safety of operations and
avoid spill damages and
Proficiency in the operation of
pollution
of
the
bunkering systems on board ships
environment
subject to the IGF Code including:
Personnel are allocated
duties and informed of
.1 bunkering procedures
procedures and standards
of work to be followed, in a
manner appropriate to the
.2 emergency procedures
individuals concerned and
in accordance with safe
.3 ship-shore/ship-ship interface
working procedures
.4 prevention of rollover
Proficiency to perform fuel-system
measurements and calculations,
including:
.1 maximum fill quantity
.2 On Board Quantity (OBQ)
.3 Minimum Remain On Board
(ROB)
.4 fuel consumption calculations
Ability to ensure the safe
management of bunkering and
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other IGF Code fuel related
operations concurrent with other
onboard operations, both in port
and at sea
Take precautions to prevent Knowledge of the effects of Examination
and Procedures designed to
pollution of the environment pollution
on
human
and assessment of evidence safeguard the environment
from the release of fuels from environment
obtained from one or more are observed at all times
ships subject to the IGF Code
of the following:
Knowledge of measures to be
taken
in
the
event
of .1 approved in-service
experience
spillage/leakage/venting
.2 approved training ship
experience
.3 approved
training
.4
approved
programme

simulator
training

Monitor
and
control Knowledge and understanding of Assessment of evidence The handling of fuels on
compliance with legislative relevant
provisions
of
the obtained from one or more board ships subject to the
requirements
International Convention for the of the following:
IGF Code complies with
Prevention of Pollution from Ships
relevant IMO instruments
(MARPOL), as amended and other .1 approved in-service and established industrial
relevant IMO instruments, industry experience
standards and codes of
guidelines and port regulations as
safe working practices
commonly applied
.2 approved training ship
experience
Operations are planned
and
performed
in
Proficiency in the use of the IGF
.3 approved simulator conformity with approved
Code and related documents
training
procedures and legislative
requirements
.4 approved training
Take precautions to prevent Knowledge and understanding of Examination
and Relevant hazards to the
hazards
the hazards and control measures assessment of evidence ship and to personnel
associated with fuel system obtained from one or more associated with operations
operations on board ships subject of the following:
on board ships subject to
to the IGF Code, including:
the IGF Code are correctly
and
proper
.1 approved in-service identified
experience
control measures are taken
.1 flammability
.2 approved training ship
Use of flammable and toxic
experience
.2 explosion
gas-detection devices are
accordance
with
.3 approved simulator in
.3 toxicity
manuals and good practice
training
.4 reactivity
.4
approved
training
programme
.5 corrosivity
.6 health hazards
.7 inert gas composition
.8 electrostatic hazards
.9 pressurized gases
.10 low temperature
Proficiency to calibrate and use
monitoring and fuel detection
systems,
instruments
and
equipment on board ships subject
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to the IGF Code
Knowledge and understanding of
dangers of non-compliance with
relevant rules/regulations
Knowledge and understanding of
risks assessment method analysis
on board ships subject to the IGF
Code
Ability to elaborate and develop
risks analysis related to risks on
board ships subject to the IGF
Code
Ability to elaborate and develop
safety
plans
and
safety
instructions for ships subject to the
IGF Code
Knowledge of hot work, enclosed
spaces and tank entry including
permitting procedures
Apply occupational health Proper use of safety equipment Examination
and Appropriate safety and
and safety precautions and and protective devices, including: assessment of evidence protective equipment is
measures on board a ship
obtained from one or more correctly used
of the following:
subject to the IGF Code
.1 breathing apparatus and
Procedures designed to
.1 approved in-service safeguard personnel and
evacuating equipment
experience
the ship are observed at all
times
.2
protective
clothing
and
.2 approved training ship
equipment
Working practices are in
experience
accordance with legislative
.3 resuscitators
.3 approved simulator requirements, codes of
practice, permits to work
.4 rescue and escape equipment training
and
environmental
.4
approved
training concerns
Knowledge of safe working programme
First aid do's and don'ts
practices and procedures in
accordance with legislation and
industry guidelines and personal
shipboard
safety
including:
.1 precautions to be taken before,
during and after repair and
maintenance work on fuel systems
addressed in the IGF Code
.2 electrical safety (reference to
IEC 600079-17)
.3

ship/shore

safety

checklist

Basic knowledge of first aid with
reference to a Safety Data Sheets
(SDS) for fuels addressed by the
IGF Code
Knowledge of the prevention,
control and firefighting and
extinguishing systems on
board ships subject to the IGF

Knowledge of the methods and Examination
and The type and scale of the
firefighting appliances to detect, assessment of evidence problem
is
promptly
control and extinguish fires of fuels obtained from one or more identified,
and
initial
addressed by the IGF Code
of the following:
actions conform with the
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Code

.1 approved
experience

emergency procedures for
in-service fuels addressed by the IGF
Code

.2 approved training ship Evacuation,
emergency
experience
shutdown and isolation
procedures are appropriate
.3 approved simulator to the fuels addressed by
the IGF Code
training
.4
approved
programme

training

”
”
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9. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez
„MSC.416(97) sz. HATÁROZAT
(elfogadva 2016. november 25-én)
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ
1978. ÉVI MÓDOSÍTOTT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (STCW) MÓDOSÍTÁSAI
A TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG
EMLÉKEZTETVE a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Egyezménynek a Bizottság feladatairól szóló
28(b) cikkére,
SZINTÉN EMLÉKEZTETVE a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi
Nemzetközi Egyezménynek („az Egyezmény”) az Egyezmény módosítására vonatkozó eljárásokról szóló XII. cikkére,
EMLÉKEZTETVE TOVÁBBÁ arra, hogy az MSC.386(94) sz. határozattal a Bizottság többek között elfogadta
az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1974. évi módosított nemzetközi egyezmény (SOLAS) új XIV. fejezetét,
SZINTÉN EMLÉKEZTETVE arra, hogy az MSC.385(94) sz. határozattal a Bizottság elfogadta a sarkvidéki vizeken
üzemelő hajók nemzetközi szabályzatát (Sarkvidéki Szabályzat), amely a SOLAS-egyezmény új XIV. fejezetének
hatálybalépésével egyidejűleg 2017. január 1-jén lép hatályba,
MEGJEGYEZVE, hogy a Sarkvidéki Szabályzat hatálybalépése és az STCW Egyezmény módosításainak hatálybalépése
között lesz egy átmeneti időszak, valamint, hogy az STCW Szabályzat B-V/g szakasza útmutatást nyújt a sarkvidéki
vizeken üzemelő hajók hajóparancsnokai és tisztjei képzésére vonatkozóan, amelyet ebben az átmeneti időszakban
az Igazgatásoknak alkalmazniuk kell,
SZINTÉN EMLÉKEZTETVE, hogy a Bizottság a kilencvenhatodik ülésszakán úgy határozott, hogy a tagállamoknak
egyetlen, az Egyezmény módosításait elfogadó határozatot biztosít, amelybe belefoglalja a Sarkvidéki Szabályzat
módosításait, valamint a személyszállító hajókkal kapcsolatos képzés és képesítés követelményeinek módosításait is,
MIUTÁN MEGFONTOLTA a kilencvenhetedik ülésszakán az Egyezmény XII(1)(a)(i) cikkének megfelelően előterjesztett
és köröztetett módosításokat,
1 ELFOGADJA az Egyezmény XII(1)(a)(iv) cikkének megfelelően az Egyezmény módosításait, amelyeknek szövege
a jelen határozat mellékletében kerül ismertetésre;
2 az Egyezmény XII(1)(a)(vii)(2) cikkének megfelelően úgy HATÁROZ, hogy a szóban forgó módosításokat 2018.
január 1-jén elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha ezen dátumot megelőzően a Felek több mint egyharmada, vagy
azok a Felek, amelyek együttes kereskedelmi flottája a világ legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú hajókból
álló kereskedelmi flottája bruttó tonnatartalmának legalább 50%-át teszi ki, értesítik a Szervezet Főtitkárát, hogy
ellenzik a módosítást;
3 FELHÍVJA a Felek figyelmét arra, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(ix) cikkének megfelelően, a csatolt melléklet szerinti
módosítások 2018. július 1-jén, a fenti 2. bekezdés szerinti elfogadásukat követően lépnek hatályba;
4 FELSZÓLÍTJA a Feleket, hogy az I/1.1 szabály, az I/11. szabály és az V/4. szabály módosításait a módosítások korai
szakaszában hajtsák végre;
5 FELHÍVJA a Feleket, hogy ismerjék el a valamelyik Fél által a korai szakaszban, a fenti 4. bekezdésnek megfelelően
és az V/4. szabály módosításainak hatálybalépését megelőzően kiállított tengerészeti képesítéseket;
6 KÉRI a Főtitkárt, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(v) cikkében foglaltak céljából az Egyezmény részes Felei részére
továbbítsa a jelen határozat hitelesített másolatait, valamint a módosítások mellékletben foglalt szövegét;
7 SZINTÉN KÉRI a Főtitkárt, hogy a jelen határozatot és annak mellékletét továbbítsa a Szervezet azon tagjainak is,
akik nem részes Felei az Egyezménynek.
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MELLÉKLET
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ 1978. ÉVI
MÓDOSÍTOTT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY (STCW) MÓDOSÍTÁSAI

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1 Az I/1.1. szabályba a következő, új meghatározások kerülnek beillesztésre:
„.42 A Sarkvidéki Szabályzat a SOLAS XIV/1.1. szabályában meghatározott, a sarkvidéki vizeken üzemelő hajók
nemzetközi szabályzatát jelenti.
.43 A sarkvidéki vizek a SOLAS XIV/1.2–XIV/1.4. szabályaiban meghatározottak szerint az Északi-sarkvidék vizeit
és/vagy az Antarktisz térségét jelenti.”
2 Az I/11 szabályba a már meglévő 3. bekezdés után az alábbi, új bekezdés kerül beillesztésre, és az azután következő
bekezdések számozása ennek megfelelően módosul:
„4 A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon történő tengeri szolgálat ellátásának folytatásához minden
hajóparancsnoknak és tisztnek teljesítenie kell a jelen szabály 1. bekezdésében rögzített követelményeket, és öt évet
meg nem haladó időszakonként az STCW Szabályzat A-1/11. szakasz 4. bekezdésének megfelelően gondoskodnia
kell a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon teljesítendő szolgálathoz szükséges szakmai alkalmasságának
folyamatosságáról.”

V. fejezet
Bizonyos hajótípusokon szolgáló személyzettel szemben támasztott, speciális képzési követelmények
3 Az V. fejezetben a már meglévő V/2. szabály helyébe a következő szöveg lép:

„V/2. szabály

1

2
3

4

5

6
7

8

9

A személyszállító hajók parancsnokainak, tisztjeinek, legénységének és egyéb személyzetének képzésére és
képesítésére vonatkozó, kötelező minimumkövetelmények
E szabály a nemzetközi útvonalon közlekedő személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokokra,
tisztekre, legénységre és egyéb személyzetre alkalmazandó. E követelményeknek a belföldi útvonalon közlekedő
személyszállító hajókon szolgáló személyzetre való alkalmazhatóságáról az Igazgatások határoznak.
A személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő minden személynek a fedélzeti feladatokra való beosztása előtt
teljesítenie kell az STCW Szabályzat A-VI/1. szakasz 1. bekezdésében foglalt követelményeket.
A személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokoknak, tiszteknek, legénységnek és egyéb
személyzetnek szükséges a beosztásuknak, feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő, az alábbi
5–9. bekezdésben előírt képzést teljesíteni és ismereteket elsajátítani.
Azok a hajóparancsnokok, tisztek, legénység és egyéb személyzet, akiknek az alábbi 7–9. bekezdés szerinti
képzésben kell részesülniük, öt évet meg nem haladó időközönként megfelelő, ismeretfelújító képzésben kötelesek
részt venni, vagy igazolniuk kell, hogy a megelőző öt éven belül elérték az előírt alkalmassági követelményszintet.
A személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő személyzetnek el kell sajátítaniuk az STCW Szabályzat A-V/2. szakasz
1. bekezdésében meghatározott, beosztásuknak, feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő, személyszállító
hajókra vonatkozó vészhelyzeti ismereteket.
A személyszállító hajókon az utasok számára az utastérben közvetlenül szolgáltatást nyújtó személyzet köteles
elvégezni az STCW Szabályzat A-V/2. szakasz 2. bekezdésében meghatározott biztonsági képzést.
A személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő, a II., III. és VII. fejezetnek megfelelő képesítéssel rendelkező
hajóparancsnokok, tisztek, legénység és a riadójegyzékben kijelölt, az utasokat vészhelyzetben segítő egyéb
személyzet kötelesek elvégezni az STCW Szabályzat A-V/2. szakasz 3. bekezdésében meghatározott, a tömegek
irányítására vonatkozó képzést.
A személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokok, gépüzemvezetők, első tisztek, másodgéptisztek
és a riadójegyzékben kijelölt, az utasok vészhelyzeti biztonságáért felelős minden egyéb személy köteles elvégezni
az STCW Szabályzat A-V/2. szakasz 4. bekezdésében meghatározott, a válságkezelésről és az emberi viselkedésről
szóló, jóváhagyott képzést.
A ro-ro személyszállító hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokok, gépüzemvezetők, első tisztek,
másodgéptisztek és minden, az utasok be- és kiszállításáért, a be- és kirakodásért és a rakomány rögzítéséért,
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vagy a hajótest nyílásainak lezárásáért közvetlenül felelős, kijelölt személynek el kell végeznie az STCW Szabályzat
A-V/2. szakasz 5. bekezdésében meghatározott, az utasok biztonságáról, a rakománybiztonságról és a hajótest
zártságáról szóló, jóváhagyott képzést.
10 Az Igazgatásoknak biztosítaniuk kell az elvégzett képzést tanúsító okmányok kibocsátását a jelen szabályzat
6–9. bekezdésének megfelelően képesített minden személy számára.”
4 Az V. fejezetbe a következő új szabály kerül beillesztésre:

„V/4. szabály

1

2

3
4

5

6

7

A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokok és fedélzeti tisztek képzésére és
képesítésére vonatkozó kötelező minimumkövetelmények
A sarkvidéki vizeken üzemelő hajók navigációs őrszolgálatáért felelős hajóparancsnokoknak, első tiszteknek és
tiszteknek a Sarkvidéki Szabályzat előírásai szerinti, a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó alapképzésben
megszerzett bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó alapképzési bizonyítványra pályázó minden jelöltnek
a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó, jóváhagyott alapképzést kell elvégeznie, és eleget kell tennie
az STCW Szabályzat A-V/4. szakasz 1. bekezdésében meghatározott alkalmassági követelménynek.
A sarkvidéki vizeken üzemelő hajók parancsnokainak és első tisztjeinek a Sarkvidéki Szabályzat előírásai szerinti,
a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó emelt szintű képzési bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó emelt szintű képzési bizonyítványra pályázó minden jelölt köteles:
.1 eleget tenni a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó alapképzési bizonyítványra vonatkozó
követelményeknek;
.2 sarkvidéki vizeken vagy egyenértékű, egyéb elismert tengeri szolgálat keretében legalább két (2) hónapig tartó,
elismert fedélzeti tengeri szolgálatot teljesíteni irányítási szinten vagy őrszolgálati feladatok ellátásakor üzemeltetési
szinten; és
.3 a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozó, jóváhagyott emelt szintű képzést elvégezni, valamint megfelelni
az STCW Szabályzat A-V/4. szakasz 2. bekezdésében előírt alkalmassági követelménynek.
Az Igazgatásoknak biztosítani kell, hogy adott esetben a 2. vagy 4. bekezdésnek megfelelően képesítést szerzett
tengerészek számára jártassági bizonyítványt állítsanak ki.
Átmeneti rendelkezések
Azoknak a tengerészeknek, akik 2018. július 1-je előtt kezdték meg elismert tengeri szolgálatukat sarkvidéki vizeken,
2020. július 1-jéig tudniuk kell igazolni, hogy eleget tesznek a 2. bekezdés követelményeinek azzal, hogy:
.1 sarkvidéki vizeken üzemelő hajón elismert tengeri szolgálatot vagy ezzel egyenértékű, elismert tengeri
szolgálatot teljesítettek üzemeltetési vagy irányítási szintű fedélzeti feladatok ellátásával a megelőző öt év során
összesen legalább három hónapig; vagy
.2 sikeresen elvégezték a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozóan a Szervezet által létrehozott képzési
útmutató szerint szervezett tanfolyamot.
Azoknak a tengerészeknek, akik 2018. július 1-je előtt kezdték meg elismert tengeri szolgálatukat sarkvidéki vizeken,
2020. július 1-jéig tudniuk kell igazolni, hogy eleget tesznek a 4. bekezdés követelményeinek azzal, hogy:
.1 sarkvidéki vizeken üzemelő hajón elismert tengeri szolgálatot vagy ezzel egyenértékű, elismert tengeri
szolgálatot teljesítettek irányítási szintű fedélzeti feladatok ellátásával a megelőző öt év során összesen legalább
három hónapig; vagy
.2 sikeresen elvégezték a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókra vonatkozóan a Szervezet által létrehozott képzési
útmutató szerint szervezett tanfolyamot, valamint sarkvidéki vizeken üzemelő hajón elismert tengeri szolgálatot
vagy ezzel egyenértékű, elismert tengeri szolgálatot teljesítettek irányítási szintű fedélzeti feladatok ellátásával
a megelőző öt év során összesen legalább két hónapig.” ”
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10. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez
”RESOLUTION MSC.416(97)
(adopted on 25 November 2016)
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION
AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED
THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of
the Committee,
RECALLING ALSO article XII of the International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers, 1978 (“the Convention”), concerning the procedures for amending the Convention,
RECALLING FURTHER that the Committee, by resolution MSC.386(94), adopted, inter alia, the new chapter XIV of the
International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as amended,
ALSO RECALLING that the Committee, by resolution MSC.385(94), adopted the International Code for Ships
Operating in Polar Waters (Polar Code), which will take effect on 1 January 2017 upon entry into force of the new
chapter XIV of the SOLAS Convention,
NOTING that there will be a transitional period between the entry into force of the Polar Code and the amendments
to the STCW Convention, and that section B-V/g of the STCW Code provides guidance regarding the training of
masters and officers for ships operating in polar waters which should be applied by Administrations during the
transitional period,
ALSO RECALLING that the Committee, at its ninety-sixth session, decided to provide the Member States with
a single resolution of amendments to the Convention, including those related to the Polar Code and to passenger
ship-specific training and certification,
HAVING CONSIDERED, at its ninety-seventh session, amendments to the Convention proposed and circulated in
accordance with article XII(1)(a)(i) thereof,
1 ADOPTS, in accordance with article XII(1)(a)(iv) of the Convention, amendments to the Convention, the text of
which is set out in the annex to the present resolution;
2 DETERMINES, in accordance with article XII(1)(a)(vii)(2) of the Convention, that the said amendments shall be
deemed to have been accepted on 1 January 2018, unless, prior to that date, more than one third of Parties or
Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world’s
merchant shipping of ships of 100 gross register tons or more, have notified the Secretary-General of the
Organization of their objections to the amendments;
3 INVITES Parties to note that, in accordance with article XII(1)(a)(ix) of the Convention, that the amendments
annexed hereto shall enter into force on 1 July 2018 upon their acceptance, in accordance with paragraph 2 above;
4 URGES Parties to implement the amendments to regulation I/1.1, regulation I/11 and regulation V/4 at an early
stage;
5 INVITES Parties to recognize seafarers’ certificates issued by a Party at an early stage, in accordance with paragraph
4 above, and prior to the entry into force of amendments to regulation V/4;
6 REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article XII(1)(a)(v) of the Convention, to transmit certified
copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the
Convention;
7 REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the
Organization, which are not Parties to the Convention.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

10805

ANNEX
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS
OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS (STCW), 1978, AS AMENDED

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
1 In regulation I/1.1, the following new definitions are added:
“.42 Polar Code means the International Code for Ships Operating in Polar Waters, as defined in SOLAS regulation
XIV/1.1.
.43 Polar waters means Arctic waters and/or the Antarctic area, as defined in SOLAS regulations XIV/1.2 to XIV/1.4.”
2 In regulation I/11, after the existing paragraph 3, the following new paragraph is inserted and the subsequent
paragraphs are renumbered accordingly:
“4 Every master or officer shall, for continuing seagoing service on board ships operating in polar waters,
meet the requirements of paragraph 1 of this regulation and be required, at intervals not exceeding five years,
to establish continued professional competence for ships operating in polar waters in accordance with section
A-1/11, paragraph 4 of the STCW Code.”

CHAPTER V
Special training requirements for personnel on certain types of ships
3 In chapter V, the existing regulation V/2 is replaced by the following:

“Regulation V/2

1

2
3
4

5
6
7

8

9

10

Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers, ratings and other
personnel on passenger ships
This regulation applies to masters, officers, ratings and other personnel serving on board passenger ships engaged
on international voyages. Administrations shall determine the applicability of these requirements to personnel
serving on passenger ships engaged on domestic voyages.
Before being assigned shipboard duties, all persons serving on a passenger ship shall meet the requirements of
section A-VI/1, paragraph 1 of the STCW Code.
Masters, officers, ratings and other personnel serving on board passenger ships shall complete the training and
familiarization required by paragraphs 5 to 9 below, in accordance with their capacity, duties and responsibilities.
Masters, officers, ratings and other personnel, who are required to be trained in accordance with paragraphs 7 to 9
below shall, at intervals not exceeding five years, undertake appropriate refresher training or be required to provide
evidence of having achieved the required standard of competence within the previous five years.
Personnel serving on board passenger ships shall complete passenger ship emergency familiarization appropriate
to their capacity, duties and responsibilities as specified in section A-V/2, paragraph 1 of the STCW Code.
Personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board passenger ships shall complete the
safety training specified in section A-V/2, paragraph 2 of the STCW Code.
Masters, officers, ratings qualified in accordance with chapters II, III and VII and other personnel designated on the
muster list to assist passengers in emergency situations on board passenger ships, shall complete passenger ship
crowd management training as specified in section A-V/2, paragraph 3 of the STCW Code.
Masters, chief engineer officers, chief mates, second engineer officers and any person designated on the muster
list of having responsibility for the safety of passengers in emergency situations on board passenger ships shall
complete approved training in crisis management and human behaviour as specified in section A-V/2, paragraph 4
of the STCW Code.
Masters, chief engineer officers, chief mates, second engineer officers and every person assigned immediate
responsibility for embarking and disembarking passengers, for loading, discharging or securing cargo, or for closing
hull openings on board ro-ro passenger ships, shall complete approved training in passenger safety, cargo safety
and hull integrity as specified in section A-V/2, paragraph 5 of the STCW Code.
Administrations shall ensure that documentary evidence of the training which has been completed is issued to
every person found qualified in accordance with paragraphs 6 to 9 of this regulation.“
4 In chapter V, the following new regulation is added:
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“Regulation V/4

1
2

3
4

5

6

7

Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters and deck officers on ships
operating in polar waters
Masters, chief mates and officers in charge of a navigational watch on ships operating in polar waters shall hold
a certificate in basic training for ships operating in polar waters, as required by the Polar Code.
Every candidate for a certificate in basic training for ships operating in polar waters shall have completed an
approved basic training for ships operating in polar waters and meet the standard of competence specified in
section A-V/4, paragraph 1, of the STCW Code.
Masters and chief mates on ships operating in polar waters, shall hold a certificate in advanced training for ships
operating in polar waters, as required by the Polar Code.
Every candidate for a certificate in advanced training for ships operating in polar waters shall:
.1 meet the requirements for certification in basic training for ships in polar waters;
.2 have at least two (2) months of approved seagoing service in the deck department, at management level or
while performing watchkeeping duties at the operational level, within polar waters or other equivalent approved
seagoing service; and
.3 have completed approved advanced training for ships operating in polar waters and meet the standard of
competence specified in section A-V/4, paragraph 2 of the STCW Code.
Administrations shall ensure that a Certificate of Proficiency is issued to seafarers who are qualified in accordance
with paragraphs 2 or 4, as appropriate.
Transitional provisions
Until 1 July 2020, seafarers who commenced approved seagoing service in polar waters prior to 1 July 2018 shall be
able to establish that they meet the requirements of paragraph 2 by:
.1 having completed approved seagoing service on board a ship operating in polar waters or equivalent approved
seagoing service, performing duties in the deck department at the operational or management level, for a period of
at least three months in total during the preceding five years; or
.2 having successfully completed a training course meeting the training guidance established by the Organization
for ships operating in polar waters.
Until 1 July 2020, seafarers who commenced approved seagoing service in polar waters prior to 1 July 2018 shall be
able to establish that they meet the requirements of paragraph 4 by:
.1 having completed approved seagoing service on board a ship operating in polar waters or equivalent approved
seagoing service, performing duties in the deck department at management level, for a period of at least three
months in total during the preceding five years; or
.2 having successfully completed a training course meeting the training guidance established by the Organization
for ships operating in polar waters* and having completed approved seagoing service on board a ship operating
in polar waters or equivalent approved seagoing service, performing duties in the deck department at the
management level, for a period of at least two months in total during the preceding five years.” ”
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11. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

11. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

„MSC.417(97) sz. HATÁROZAT
(elfogadva 2016. november 25-én)
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ (STCW)
SZABÁLYZAT „A” RÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSAI
A TENGERÉSZETI BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG
EMLÉKEZTETVE a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló Egyezménynek a Bizottság feladatairól szóló 28(b)
cikkére,
SZINTÉN EMLÉKEZTETVE a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi
Nemzetközi Egyezménynek („az Egyezmény”), a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló
(STCW) szabályzat „A” részének módosítására vonatkozó eljárásokról szóló XII. cikkére és az I/1.2.3. sz. szabályára, ,
MEGJEGYEZVE, hogy az MSC.385(94) sz. határozattal elfogadott, a sarkvidéki vizeken üzemelő hajók nemzetközi
szabályzata (Sarkvidéki Szabályzat) és az STCW Egyezmény módosításainak hatálybalépése között lesz egy átmeneti
időszak, valamint, hogy az STCW Szabályzat B-V/g szakasza iránymutatást biztosít a sarkvidéki vizeken üzemelő hajók
hajóparancsnokai és tisztjei képzésére vonatkozóan, amelyet az átmeneti időszakban az Igazgatásoknak alkalmazniuk
kell,
MIUTÁN MEGFONTOLTA kilencvenhetedik ülésszakán Egyezmény XII(1)(a)(i) cikkének megfelelően előterjesztett és
köröztetett, az STCW Szabályzat „A” részének módosításait ,
1 ELFOGADJA az Egyezmény XII(1)(a)(iv) cikkének megfelelően az STCWSzabályzat módosításait, amelyeknek szövege
a jelen határozat mellékletében kerül ismertetésre;
2 az Egyezmény XII(1)(a)(vii)(2) cikkének megfelelően úgy HATÁROZ, hogy az STCW Szabályzat szóban forgó
módosításait 2018. január 1-jén elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha ezen dátumot megelőzően a Felek több mint
egyharmada, vagy azok a Felek, amelyek együttes kereskedelmi flottája a világ legalább 100 bruttó regisztertonna
űrtartalmú hajókból álló kereskedelmi flottája bruttó tonnatartalmának legalább 50%-át teszi ki, értesítik a Szervezet
Főtitkárát, hogy ellenzik a módosítást;
3 FELHÍVJA a Felek figyelmét arra, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(ix) cikkének megfelelően az STCW Szabályzat csatolt
melléklet szerinti módosításai 2018. július 1-jén, a fenti 2. bekezdés szerinti elfogadásukat követően lépnek hatályba;
4 FELSZÓLÍTJA a Feleket, hogy az A-I/11. és az A-V/4. szakasz módosításait a módosítások korai szakaszában hajtsák
végre;
5 KÉRI a Főtitkárt, hogy az Egyezmény XII(1)(a)(v) cikkében foglaltak céljából az Egyezmény részes Felei részére
továbbítsa a jelen határozat hitelesített másolatait, valamint a módosítások mellékletben foglalt szövegét;
6 SZINTÉN KÉRI a Főtitkárt, hogy a jelen határozatot és annak mellékletét továbbítsa a Szervezet azon tagjainak is, akik
nem részes Felei az Egyezménynek.
MELLÉKLET
A TENGERÉSZEK KÉPZÉSÉRŐL, KÉPESÍTÉSÉRŐL ÉS AZ ŐRSZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ (STCW)
SZABÁLYZAT „A” RÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSAI
I. FEJEZET – Általános rendelkezések
1 A A-I/11. szakaszban a már meglévő 3. bekezdés után a következő új, 4. bekezdés kerül beillesztésre:
"4 A sarkvidéki vizeken üzemelő hajók hajóparancsnokai és tisztjei szakmai alkalmasságának folyamatossága az I/11.
szabálynak megfelelően a következőképp állapítható meg:
.1 elismert tengeri szolgálat, valamint a birtokolt bizonyítványnak megfelelő feladatok ellátása az elmúlt öt évben legalább
két hónap időtartamban; vagy
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.2 olyan feladatok ellátása, amelyek a 4.1. bekezdésben meghatározott tengeri szolgálattal egyenértékűnek minősülnek;
vagy
.3 egy elismert vizsgán történő megfelelés; vagy
.4 egy vagy több elismert képzés sikeres teljesítése.”
2 A A-I/14. szakaszban a már meglévő 3. bekezdés után a következő új, 4. bekezdés kerül beillesztésre:
"4 A társaságoknak biztosítaniuk kell, hogy a jelen szabályzat B-I/14. szakaszának 3. bekezdésébe foglalt iránymutatás
figyelembe vételével a személyszállító hajóikon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokok és tisztek a beosztásuknak,
feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő készségek elsajátítását biztosító képzésben részesüljenek.”
V. FEJEZET – Bizonyos hajótípusokon szolgáló személyzettel szemben támasztott, speciális képzési
követelmények
3 Az V. fejezetben a már meglévő A-V/2. szakasz helyére a következő szöveg kerül beillesztésre:
„A-V/2. szakasz
A személyszállító hajókon szolgáló hajóparancsnokok, tisztek, legénység és egyéb személyzet képzésére és képesítésére
vonatkozó, kötelező minimumkövetelmények
Személyszállító hajókra vonatkozó vészhelyzeti ismeretek elsajátítása
1 Fedélzeti feladatokra történő beosztásukat megelőzően a nemzetközi útvonalon közlekedő személyszállító hajókon
szolgálatot teljesítő személyzet tagjainak a feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő készségeket el kell sajátítaniuk
a következők szerint:
A vészhelyzeti tervek, utasítások és eljárások végrehajtásában való közreműködés
.1 Ismerniük kell:
.1.1 általános biztonsági előírásokat a hajó fedélzetén;
.1.2 a létfontosságú biztonsági és vészhelyzeti felszereléseket, beleértve az életmentő eszközök helyét;
.1.3 egy vészhelyzet során tanúsított személyes magatartás fontosságát; és
.1.4 a felvonók használatának korlátozásait vészhelyzet alatt.
Az utasokkal történő hatékony kommunikációban való közreműködés vészhelyzet során
.2 Képes:
.2.1 kommunikálni a hajó munkanyelvén;
.2.2 non-verbális módon biztonsági információk kommunikálására; és
.2.3 megérteni azon nyelvek egyikét, amelyen egy vészhelyzet vagy gyakorlat esetén a vészhelyzetre vonatkozó
bejelentéseket lehet tenni.
Az utasok számára az utastérben közvetlen szolgáltatást nyújtó személyzet biztonsági képzése
2 Fedélzeti feladatokra történő beosztásukat megelőzően az utasok számára az utastérben közvetlen szolgáltatást nyújtó
személyzet tagjainak az V/2. szabály 6. bekezdése szerint kiegészítő biztonsági képzést kell kapniuk, amely legalább a
következő készségek megszerzését biztosítja:
Kommunikáció
.1 Képesség az utasokkal vészhelyzetben történő kommunikálásra, figyelembe véve a következőket:
.1.1 az adott útvonalon szállított utasok jellemző állampolgárságának megfelelő nyelvet vagy nyelveket;
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.1.2 annak valószínűségét, hogy az elemi angol szókincs használata biztosíthatja a segítségre szoruló utasokkal való
kommunikálást, függetlenül attól, hogy az utas és a hajószemélyzet tagja közös nyelvet beszél-e;
.1.3 annak lehetőségét, hogy vészhelyzetben, amikor szóbeli kommunikációra nincs lehetőség, valamely más módon
kommunikáljanak, például szemléltetéssel, vagy kézjelekkel, vagy annak a helynek a megmutatásával, ahol az utasítások,
a gyülekezőhelyek, az életmentő eszközök vagy a menekülési útvonalak fellelhetőek;
1.4 milyen mértékben nyújtottak teljes körű biztonsági utasításokat az utasoknak az anyanyelvükön vagy anyanyelveiken;
és
.1.5 azon nyelveket, amelyeken vészhelyzet vagy gyakorlat esetén a vészhelyzetre vonatkozó bejelentéseket lehet tenni
az utasok tájékoztatására, illetve az utasokat segítő személyzet támogatására.
Berakodási és beszállítási eljárások
.1 Képesség a hajóra bevezetett eljárások megfelelő alkalmazására, tekintettel:
.1.1 a járművek, vasúti kocsik és egyéb szállító-egységek berakodására és azok elbocsátására, beleértve az ezzel járó
kommunikációt;
.1.2 a rámpák leengedésére és felvonására;
.1.3 az összecsukható jármű-platók felállítására és összecsukására; és
.1.4 az utasok beszállítására és kiszállítására, különös tekintettel a mozgáskorlátozott személyekre, valamint azokra, akik
segítségre szorulnak.
Veszélyes áruk szállítása
.2 Képesség a ro-ro személyszállító hajók fedélzetén történő veszélyes áruk szállítására vonatkozó speciális
óvintézkedések, eljárások alkalmazására.
A rakomány rögzítése
.3 Képesség:
.3.1 a járművek, vasúti kocsik és egyéb szállító-egységekre vonatkozó, a biztonságos rakományelrendezési és rögzítési
szabályzat rendelkezéseinek helyes alkalmazására; és
.3.2 a biztosított rakományrögzítő eszközök és anyagok helyes használatára, azok korlátainak figyelembe vételével.
Stabilitási, trimm és terhelési számítások
.4 Képesség:
.4.1 a biztosított stabilitási és terhelési információk megfelelő használatára;
.4.2 terhelési kalkulátorok vagy számítógépes programok segítségével a berakodás különböző feltételei melletti stabilitás
és trimm kiszámítására;
.4.3 a fedélzet terhelési tényezőinek kiszámítására; valamint
.4.4 a ballaszt- és üzemanyag-mozgásoknak a stabilitásra, trimmre és a terhelésre gyakorolt hatásainak kiszámítására.
Életmentő eszközök
.2 Képesség arra, hogy az utasoknak bemutassák a személyi életmentő eszközök használatát.
Beszállítási eljárások
.3 Az utasok beszállítása és kiszállítása, különös tekintettel a mozgáskorlátozott személyekre, valamint azokra, akik
segítségre szorulnak.
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Személyszállító hajók tömegirányítási képzése
3 Fedélzeti feladatokra történő beosztásukat megelőzően a II., III. és VII. fejezet szerinti végzettséggel rendelkező
hajóparancsnokoknak, tiszteknek, legénységnek és egyéb, a vészhelyzetben a riadójegyzék szerint az utasokat segítő
személyzetnek:
.1 sikeresen teljesíteniük kell a tömegek irányítására vonatkozó, az V/2. szabály 7. bekezdésében előírt, az A-V/2-1.
táblázatban ismertetett képzést; és
.2 igazolniuk kell, hogy az A-V/2-1. táblázattal összhangban teljesítették a képzést.
Válságkezelési és az emberi magatartásról szóló képzés
4 Fedélzeti feladatokra történő beosztásukat megelőzően a hajóparancsnokoknak, gépüzemvezetőknek, első tiszteknek,
másodgéptiszteknek és minden olyan személyzetnek, akik a riadójegyzék szerint vészhelyzetben felelősek az utasok
biztonságáért:
.1 sikeresen teljesíteniük kell az V/2. szabály 8. bekezdésében előírt, az A-V/2-2. táblázatban ismertetett, jóváhagyott
válságkezelési és az emberi magatartásról szóló képzést; és
.2 igazolniuk kell, hogy az A-V/2-2. táblázat 3. és 4. oszlopa szerint az alkalmasság értékelésének módszereivel és
kritériumaival összhangban teljesítették az előírt alkalmassági követelményt.
Utas biztonsági, rakomány biztonsági és a hajótest zártságáról szóló képzés
5 A ro-ro személyszállító hajókon fedélzeti feladatokra történő beosztásukat megelőzően a hajóparancsnokoknak,
gépüzemvezetőknek, első tiszteknek, másodgéptiszteknek és minden olyan személynek, akik az utasok be- és
kiszállításáért, a rakomány be-, kirakodásáért és rögzítéséért, vagy a hajótest zártságáért közvetlenül felelősek, az V/2.
szabály 9. bekezdése szerinti, olyan utas biztonsági, rakomány biztonsági és a hajótest zártságáról szóló képzésben kell
részesülniük, amely legalább a következő, a feladataiknak és felelősségi körüknek megfelelő készségeket biztosítja:
A hajótest nyílásainak felnyitása, lezárása és a zárak rögzítése
.5 Képesség:
.5.1 a hajón bevezetett eljárások helyes alkalmazására az orr-, far-, oldalajtók és a rakodó hidak (rámpák) nyitására,
zárására és a zárak rögzítésére, valamint a kapcsolódó rendszerek helyes működtetésére; és
.5.2 a megfelelő tömítések tekintetében felmérések elvégzésére.
A ro-ro fedélzet légterének állapota
.6 Képesség:
.6.1 azon felszerelések használatára, ahol van ilyen, amely a légtér állapotát folyamatosan figyeli a ro-ro
rakományterekben, és
.6.2 a hajón bevezetett eljárások helyes alkalmazására a ro-ro rakományterek szellőztetésére a járművek be- és
kirakodása folyamán, amíg úton vannak és vészhelyzetben.
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A-V/2-1. táblázat
Az alkalmasság minimális követelményeinek előírása a személyszállító hajók tömegirányítási képzésében
1. oszlop
2. oszlop
3. oszlop
4. oszlop
Alkalmasság

Ismeret, megértés és
jártasság

Az alkalmasság
igazolásának módjai

Az alkalmasság
értékelésének kritériumai

Közreműködés a fedélzeti A hajó fedélzetén érvényben A képzés és/vagy betanítás A vészhelyzet esetén megtett
vészhelyzeti tervek és az lévő vészhelyzeti tervek, az során szerzett bizonyíték intézkedések megfelelőek, és
összhangban állnak az előírt
utasok riadóztatását és utasok
kezelésére
és értékelése
eljárásokkal
evakuálását célzó eljárások evakuálására
vonatkozó
végrehajtásában
utasítások és eljárások ismerete
Az
érvényben
lévő
tömegirányítási technikák és a
vonatkozó,
az
utasoknak
vészhelyzetben
történő
segítségnyújtáshoz használatos
felszerelés ismerete
A riadójegyzék és a vészhelyzeti
utasítások ismerete
A gyülekező- és kiszállási Képesség világos utasítások A képzés és/vagy betanítás A végrehajtott műveletek
helyekre haladó utasok adására
során szerzett bizonyíték megfelelnek a vészhelyzeti
értékelése
segítése
terveknek, utasításoknak és
Képesség
az
utasok
eljárásoknak
folyosókon,
lépcsőkön
és
Az egyéneknek, vészhelyzeti
átjárókban történő irányítására
elhárító csapatoknak és
utasoknak
átadott
információk
pontosak,
A
menekülési
útvonalak
relevánsak és időszerűek
akadálymentessége
fontosságának megértése és
képesség annak fenntartására
A mozgáskorlátozott személyek
és a speciális segítséget igénylő
személyek
evakuálására
elérhető módszerek ismerete
Az utas-szállások és nyilvános
helyek
átkutatása
módszereinek ismerete
Az utasok kiszállítása különös
tekintettel
a
mozgáskorlátozottakra,
valamint a speciális segítséget
igénylő személyekre.
A
hatékony
riadóztatási
eljárások fontossága, ideértve:
.1 a rend
fontosságát;

fenntartásának

.2 a pánik csökkentésére és
elkerülésére
vonatkozó
eljárások
használatának
képességét
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.3 amennyiben szükséges,
utaslisták
használatának
képességét
az
evakuálási
számlálásokhoz
.4 annak fontosságát, hogy az
utasok
a
lehetőségekhez
mérten megfelelően legyenek
felöltözve a riadóztatás során;
és
.5
képességet
annak
ellenőrzésére, hogy az utasok
az
életmentő
mellényeiket
helyesen vették fel.

A-V/2-2. táblázat
Az alkalmasság minimális követelményeinek előírása a személyszállító hajók válságkezelési és az emberi magatartásról
szóló képzésében
1. oszlop
2. oszlop
3. oszlop
4. oszlop
Alkalmasság

Ismeret, megértés és jártasság

Az alkalmasság
igazolásának módjai

Az alkalmasság
értékelésének kritériumai

A
hajó
fedélzetén Ismernie kell:
A jóváhagyott képzés, A
hajón
alkalmazandó
alkalmazandó vészhelyzeti
gyakorlat során szerzett vészhelyzeti
eljárások
eljárások megszervezése
.1 a hajó általános tervezését és bizonyíték értékelése egy biztosítják a vészhelyzetek
elrendezését
vagy több előkészített kezelésére való készenléti
vészhelyzeti tervvel vagy állapotot
.2 a biztonsági szabályokat gyakorlati szemléltetéssel
.3 a vészhelyzeti terveket és
eljárásokat.
Hajó-specifikus
eljárások
alapelveinek
ideértve:

vészhelyzeti
fejlesztése
fontossága,

.1
a
hajó
fedélzetén
alkalmazandó
vészhelyzeti
eljárások előre tervezésének és
gyakoroltatásának
szükségességét
.2 annak szükségességét, hogy
minden személyzet tisztában
legyen az előre megtervezett
vészhelyzeti eljárásokkal és
azokat vészhelyzet esetén a
lehető leggondosabban betartsa
Az erőforrások
használata

optimális Az
erőforrások
használatának
figyelembe véve:

optimális A jóváhagyott képzés, A
készenléti
tervek
képessége, gyakorlati szemléltetés és optimalizálják az elérhető
fedélzeti
képzés,
és erőforrások használatát
vészhelyzeti
eljárások
során A feladatok és felelősségi
.1 annak lehetőségét, hogy gyakoroltatása
bizonyíték körök kiosztása tükrözi az
vészhelyzetben a hozzáférhető szerzett
erőforrások
korlátozottak értékelése
egyes személyek ismert
lehetnek
kompetenciáit

.2 annak szükségességét, hogy a
közvetlenül rendelkezésre álló
személyzetet és eszközöket
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teljes mértékben kihasználjuk, és
amennyiben
szükséges,
improvizáljunk

egyértelműen
meghatározásra kerültek

Képesség valóságos gyakorlatok
megszervezésére a készenléti
állapot fenntartása érdekében,
figyelembe véve a korábban
személyszállító hajókkal történt
balesetekből levont tanulságokat;
a
gyakorlatok
utáni
tájékoztatásra
A
vészhelyzetekre
reagálás irányítása

való Képesség
a
kezdeti
állapotfelmérés
elvégzésére,
valamint a vészhelyzetekre való
megfelelő
reagálásra
a
bevezetett
vészhelyzeti
eljárásokkal összhangban
Vezetői készségek
Képesség
mások
vészhelyzetben
történő
irányítására
és
vezetésére,
ideértve
a
következő
követelményeket is:
.1 példamutatás
esetén

vészhelyzet

.2 a döntéshozatalra való
összpontosítás, ha vészhelyzet
esetén gyorsan kell cselekedni

A jóváhagyott képzés, Az
eljárások
és
gyakorlati szemléltetés és intézkedések összhangban
lefektetett
fedélzeti
képzés,
és legyenek
a
vészhelyzeti
eljárások alapelvekkel és a fedélzeti
gyakoroltatása
során válságkezelési tervekkel
szerzett
bizonyíték
A célkitűzések és a stratégia
értékelése
feleljen meg a vészhelyzet
jellegének, az előre nem várt
körülményekkel is számolva
és optimálisan használja a
rendelkezésre
álló
erőforrásokat
A személyzet tagjai által tett
intézkedések
járuljanak
hozzá a rend és az irányítás
fenntartásához

.3 az utasok és egyéb személyzet
motiválása,
bátorítása
és
megnyugtatása
Stresszkezelés
Képesség
arra,
hogy
beazonosítsa a túlzott egyéni
stressz tüneteit saját magán és a
hajó vészhelyzeti csapatának
többi tagján
Megértése annak, hogy a
vészhelyzetek
által
okozott
stressz befolyásolhatja az egyéni
teljesítőképességet, valamint az
egyének utasítás- és eljárás
követési képességeit
Az utasok és a többi Emberi viselkedés és reakciók
személyzet
irányítása
vészhelyzet esetén
Az utasok és a többi személyzet
irányításának
képessége
vészhelyzet esetén, ideértve:
.1 Az utasok és a többi
személyzet vészhelyzet esetén
tanúsított
általános
reakciómintáinak
ismeretét,
ideértve
a
következők
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lehetőségét:
.1.1 általában időbe telik, amíg az
emberek
elfogadják
a
vészhelyzet tényét
.1.2 egyes emberek pánikba
eshetnek, és nem képesek
normál racionalitási szintjükön
viselkedni, kognitív képességeik
leszűkülhetnek, és lehetséges,
hogy nem úgy reagálnak az
instrukciókra, mint a normál
helyzetekben.
.2 Az ilyen személyzetnek
tudatában kell lennie annak, hogy
az utasok és kollégáik többek
között:
.2.1
első
reakcióként
hozzátartozóikat,
barátaikat
és/vagy
dolgaikat
próbálják
megkeresni, ha vészhelyzet
történik
.2.2 kabinjaikba vagy egyéb
helyekre
menekülnek
a
fedélzeten, ahol úgy gondolják,
hogy nem érheti őket baj
.2 3 amikor a hajó az egyik
oldalára billen, hajlamosak a felül
lévő oldalra átmenni
.3 figyelembe kell venniük, hogy
a családok elválasztása pánikot
okoz, és ebből problémák
merülhetnek fel
Az
eredményes Képesség
az
eredményes
kommunikáció
kommunikáció
kezdeményezése
és kezdeményezésére
és
fenntartása
fenntartására, ideértve:

A jóváhagyott képzés, Az információkat minden
gyakorlatok és gyakorlati rendelkezésre álló forrásból
szemléltetés során szerzett meg kell szerezni, azokat a
bizonyíték értékelése
lehető
leghamarabb
értékelni kell és meg kell
.1 az érthető és tömör utasítások
erősíteni,
valamint
a
és jelentések fontosságának
vészhelyzet lefolyása során
figyelembe vételét
folyamatosan
felül
kell
vizsgálni
.2 az utasok és a személyzet
többi tagjának ösztönzését az
Az
egyéneknek,
információcserére
és
vészhelyzet-elhárítási
visszajelzések adására
csapatoknak és utasoknak
adott
információk
pontossága, relevanciája és
Képesség a releváns információ
időszerűsége
vészhelyzetben
történő
biztosítására utasok és a
Az utasokat a vészhelyzet
személyzet többi tagja felé, hogy
jellegéről,
valamint
az
tájékoztassa őket az általános
általuk
megteendő
helyzetről, és közölje a tőlük
lépésekről
tájékoztató
elvárható
intézkedéseket
információk
figyelembe véve:
.1 az adott útvonalon szállított
utasok és egyéb személyre
jellemző
állampolgárságának
megfelelő
nyelvet
vagy
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nyelveket;
.2 annak lehetőségét, hogy
vészhelyzetben, amikor szóbeli
kommunikációra nincs lehetőség,
valamely
más
módon
kommunikáljanak,
például
szemléltetéssel,
vagy
kézjelekkel, vagy annak a
helynek a megmutatásával, ahol
az
utasítások,
a
gyülekezőhelyek, az életmentő
eszközök vagy a menekülési
útvonalak fellelhetőek;
.3 azon nyelveket, amelyeken
vészhelyzet
vagy
gyakorlat
esetén
a
vészhelyzetre
vonatkozó bejelentéseket lehet
tenni az utasok tájékoztatására,
illetve az utasokat segítő
személyzet támogatására
4 A következő új, A-V/4. szakasz kerül beillesztésre:
„A-V/4. szakasz
A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon szolgálatot teljesítő hajóparancsnokok és fedélzeti tisztek képzésére és
képesítésére vonatkozó kötelező minimum követelmények
Alkalmassági szint
1 A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó alapképzési bizonyítványra pályázó minden
jelölt köteles:
.1 bemutatni, hogy alkalmas az A-V/4-1. táblázat 1. oszlopában előírt feladatok, kötelezettségek és felelősségi körök
ellátására; és
.2 igazolni, hogy teljesítette:
.1 az A-V/4-1. táblázat 2. oszlopában előírt minimum ismeretet, megértést és jártasságot; és
.2 az előírt alkalmassági követelményeket az A-V/4-1. táblázat 3. és 4. oszlopában foglalt alkalmasság-értékelés
módszereinek és kritériumainak megfelelően
2 A sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon teljesítendő szolgálatra vonatkozó emelt szintű képzést tanúsító bizonyítványra
pályázó minden jelölt köteles:
.1 bemutatni, hogy alkalmas az A-V/4-2. táblázat 1. oszlopában előírt feladatok, kötelezettségek és felelősségi körök
ellátására; és
.2 igazolni, hogy teljesítette:
.1 az A-V/4-2. táblázat 2. oszlopában előírt minimum ismeretet, megértést és jártasságot; és
.2 az előírt alkalmassági követelményeket az A-V/4-2. táblázat 3. és 4. oszlopában foglalt alkalmasság-értékelés
módszereinek és kritériumainak megfelelően.
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A-V/4-1. táblázat
Az alkalmasság minimális követelményeinek előírása a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon történő szolgálatteljesítéshez szükséges alapképzésben:
1. oszlop
2. oszlop
3. oszlop
4. oszlop
Alkalmasság

Ismeret, megértés és
jártasság

Az alkalmasság
igazolásának módjai

Közreműködés
aA
jég
karakterisztikáira
sarkvidéki
vizeken vonatkozó
alapismeretek,
üzemelő hajók biztonságos valamint
azon
területek
üzemeltetésében
ismerete, ahol a jég különböző
fajtái előfordulhatnak a vízi
közlekedés során:

Az alkalmasság
értékelésének kritériumai

Az alábbiak közül egy vagy A jégnek a hajó biztonságos
több módon megszerzett üzemeltetése szempontjából
bizonyíték vizsgálata és releváns viselkedésének és
értékelése:
tulajdonságainak azonosítása
.1 jóváhagyott
gyakorlat

szolgálati

A
jéggel
kapcsolatos
.1 a jég fizikája, kialakulási
tájékoztatók és kiadványokból
feltételei,
képződése, .2 jóváhagyott, iskolahajón kinyert információkat helyesen
értelmezi és megfelelően
vastagodása, öregedése és szerzett gyakorlat
alkalmazza
olvadási fázisa
.3 jóváhagyott szimulátoros
A látható és infravörös
.2 jégtípusok és koncentrációik képzés, ahol ez alkalmas
műholdas térképek használata
.4
jóváhagyott
képzési
.3 jégnyomás és eloszlás
program
A tojásdiagrammok használata
.4 a hóval fedett jég által keltett
súrlódás
A
meteorológiai
és
oceanográfiai
adatok
.5 a szórt jég hatásai; a
egyeztetése a jég adataival
jegesedés
veszélyei;
a
jegesedés elkerülésére tett
óvintézkedések
és
a
Az időjárási- és a jégviszonyok
jegesedéskor
alkalmazható
mérése
és
megfigyelése
lehetőségek
a
pontos
és
megfelelő
biztonságos
áthaladás
.6
a
különböző
régiók
tervezéséhez
jégborította
területei;
különbségek az Északi-sark és
az Antarktisz között, első éves
és többrétegű jég, tengeri jég és
szárazföldi jég
.7 a jégkép-alkotó rendszerek
használata
az
időjárási-és
jégviszonyokban bekövetkező
gyors változások hatásainak
felismerésére
.8 a felhőkről a sarkok
közelében alacsony felhőalap
esetén visszatükröződő jég és
víz jelenségének ismerete
.9 a jéghegyek és kisebb
darabokból
összefagyott
nagyobb jégtömegek különböző
mozgásainak ismerete
.10 a jégben tapasztalható
dagályok és áramlatok ismerete
.11 a szél és az áramlatok a
jégre gyakorolt hatásainak
ismerete
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Az alábbiak közül egy vagy A hajó különböző jégviszonyok
több módon megszerzett közötti
jellemzőinek
és
bizonyíték vizsgálata és korlátozásainak, valamint a
értékelése:
hideg környezet hatásainak
beazonosítása
.1 a hajó tulajdonságai
.1 jóváhagyott szolgálati
A kockázatértékelési eljárások
gyakorlat
végrehajtása a jeges területre
.2 hajótípusok, hajótest-formák
.2 jóváhagyott, iskolahajón való belépés előtt
szerzett gyakorlat
Annak figyelembe vétele, hogy
.3 a jégen való hajózás
gépekkel
kapcsolatos .3 jóváhagyott szimulátoros az édesvíz-ballaszt megfagy a
követelményei
ballaszt-tartályokban
képzés, ahol ez alkalmas
A hajó jég és alacsony levegőhőmérséklet esetén nyújtott
teljesítményére
vonatkozó
alapvető ismeretek:

.4 jég elleni
követelményei

megerősítések .4
jóváhagyott
program

.5 a jég-osztályok korlátozásai
.6 a hajó téliesítése
felkészítése,
ideértve
fedélzetet és a motort is

és
a

képzési A végrehajtott intézkedések
összhangban
vannak
az
elfogadott alapelvekkel, és a
hajó, valamint a személyzet a
jégben és alacsony levegőhőmérsékleten
történő
hajózásra való felkészítésének
eljárásaival
A kommunikáció világos, tömör
és eredményes, azt minden
esetben a jó tengerész
gyakorlatnak
megfelelően
igazolják vissza

.7 a rendszer teljesítménye
alacsony hőmérsékleten
.8 a berendezések és gépek
jégben és alacsony levegőhőmérsékleti viszonyok közötti
hajózás alatti korlátozásai
.9 a hajótestre gyakorolt
jégnyomás
figyelemmel
kísérése
.10
tengervíz-kiszívó,
vízbeömlő-nyílás, felépítmény
szigetelése
és
speciális
rendszerek
A
hajó
jégben
történő
üzemeltetésének
és
manőverezésének
alapvető
képessége
és
az
ezzel
kapcsolatos alapvető ismeretek:
.1 biztonságos sebesség jég és
jéghegyek közelében
.2 ballaszttartályok figyelemmel
kísérése
.3 rakománnyal kapcsolatos
műveletek sarkvidéki vizeken

Az alábbiak közül egy vagy A Sarkvidéki Szabályzat és a
több módon megszerzett Sarkvidéki hajózási kézikönyv
bizonyíték vizsgálata és használata
a
rakomány
értékelése:
javasolt be- és kirakodási,
valamint az utasok javasolt be.1 jóváhagyott szolgálati és kiszállítási eljárásainak
helyes
meghatározásához
gyakorlat
alacsony hőmérséklet esetén,
.2 jóváhagyott, iskolahajón a ballasztvíz figyelemmel
kísérése
jegesedés
szerzett gyakorlat
szempontjából,
a
motorfigyelemmel
.3 jóváhagyott szimulátoros hőmérséklet
kísérése, a lehorgonyzott hajó
képzés, ahol ez alkalmas
őrzésekor
felmerülő
.4
jóváhagyott
képzési problémák a jégen, és a jég
közelében történő áthaladás
program

.4 a motor terhelése és hűtési
problémáinak figyelembe vétele
.5 biztonsági eljárások a jégen
való áthaladásra

A radaradatok értelmezése és
elemzése
összhangban
legyen a figyelő-eljárásokkal,
különös tekintettel a veszélyes
jég-viselkedések
beazonosítását
A
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elektronikus térképekből és
kiadványokból
kinyert
információk
relevánsak,
azokat
értékeli,
helyesen
értelmezi és megfelelően
alkalmazza
A
pozíció
rögzítésének
elsődleges módszere gyakran
használt,
és
legjobban
megfelel
az
uralkodó
viszonyoknak, valamint a
jégen
keresztüli
útvonal
tervezésének
A teljesítmény ellenőrzése és a
navigációs és kommunikációs
eszközök tesztjei megfelelnek
a magas szélességeken és
alacsony
levegőhőmérsékleteken
történő
hajózásra
vonatkozó
ajánlásoknak
Figyelemmel kíséri és A szabályzó dokumentumokkal Az alábbiak közül egy vagy A
Sarkvidéki
hajózási
biztosítja a jogszabályi kapcsolatos alapvető ismeretek: több módon megszerzett kézikönyv
vonatkozó
követelmények betartását
bizonyíték vizsgálata és részeinek megkeresése és
értékelése:
alkalmazása
.1 Antarktisz Egyezmény és a
Sarkvidéki Szabályzat
.1 jóváhagyott szolgálati A kommunikáció feleljen meg a
helyi/regionális és nemzetközi
gyakorlat
szabvány eljárásoknak
.2
a
sarkvidéki
vizeken
közlekedő
hajók
baleseti .2 jóváhagyott, iskolahajón
A
vonatkozó
előírások,
jelentései
szerzett gyakorlat
szabályzatok és gyakorlatok
.3 IMO szabványok a távoli .3 jóváhagyott szimulátoros alapját képező jogszabályi
követelmények beazonosítása
területeken történő hajózásra képzés, ahol ez alkalmas
.4
jóváhagyott
program
Biztonságos munkahelyi A személyzet felkészítésével,
gyakorlatok alkalmazása, munkakörülményekkel és a
reagálás a vészhelyzetekre biztonsággal
kapcsolatos
alapvető ismeretek:
.1 A kutató-mentő készenléti
állapota
és
felelőssége
korlátainak felismerése, ide
értve az A4-es tengeri területet
és annak a kutató-mentő
kommunikációs berendezések
tekintetébeni korlátait
.2 a vészhelyzeti
figyelembe vétele

tervezés

.3
a
biztonságos
munkaeljárások kidolgozása és
sarkvidéki
bevezetése
a
környezetben, pl. alacsony
hőmérsékleten
szolgálatot
teljesítő személyzet részére a
jéggel takart felületek, az egyéni
védőeszközök, párokban való
munkavégzés és a munkaidő
korlátozása

képzési

Az alábbiak közül egy vagy A hajóra és a személyzet
több módon megszerzett egyes
tagjaira
veszélyes
bizonyíték vizsgálata és helyzetek felismerése és a
értékelése:
felismerésük után közvetlenül
megteendő intézkedések
.1 jóváhagyott szolgálati
gyakorlat
Az
intézkedéseket
a
Sarkvidéki hajózási kézikönyv,
.2 jóváhagyott, iskolahajón az elfogadott alapelvek és
eljárások szerint kell megtenni
szerzett gyakorlat
a hajózás biztonsága és a
környezet
.3 jóváhagyott szimulátoros tengeri
szennyezésének
elkerülése
képzés, ahol ez alkalmas
érdekében
.4
jóváhagyott
képzési
A biztonságos gyakorlatok
program
követése, valamint a megfelelő
biztonsági és védőfelszerelés
folyamatos, helyes használata
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.4 a személyzetnek az alacsony
hőmérsékleteknek
történő
kitettsége során jelentkező
veszélyek ismerete

szabályzatok és gyakorlatok
alapját képező jogszabályi
követelmények
helyes
beazonosítása

.5 az emberi tényezők, ideértve
a hideg okozta kimerültséget, az
elsősegély szempontjait, a
személyzet jóllétét

A megfelelő biztonsági és
védőfelszerelés
helyes
használata
A
hibák
észrevétele
jelentése

.6 a túlélés követelményei,
ideértve az egyéni túlélőfelszerelés használatát és a
csoportos túlélést szolgáló
felszerelést is

és
és

sérülések
megfelelő

.7 a leggyakoribb, a hajótestet
és a berendezéseket érő
sérülés, és azok elkerülésének
módszerei
.8
a
felépítmény-fedélzet
jegesedése, annak a hajó
stabilitására és egyensúlyára
gyakorolt hatásaival együtt
.9 a jegesedés megelőzése és a
jég eltávolítása, a jegesedés
tényezőivel együtt
.10 a zaj és vibráció okozta
kimerültség
problémájának
felismerése
.11 a további erőforrások
szükségességének felismerése,
pl.
üzemanyag-vételezés,
élelmiszer és extra ruházat
A
szennyezési
és A környezetvédelmi tényezők és
megelőzési követelmények szabályzatok alapvető ismerete:
betartása
és
a
környezetvédelmi
veszélyek megelőzése
.1 az üzemanyag és a szemét
kibocsátása
szempontjából
különösen érzékeny területek
beazonosítása

Az alábbiak közül egy vagy A
vonatkozó
előírások,
több módon megszerzett szabályzatok és gyakorlatok
bizonyíték vizsgálata és alapját képező jogszabályi
követelmények beazonosítása
értékelése:
.1 jóváhagyott
gyakorlat

szolgálati

A Sarkvidéki Szabályzatban
rögzített,
a
hajók
általi
és
.2 jóváhagyott, iskolahajón üzemanyag-kibocsátás
.2 a hajózás számára tiltott vagy szerzett gyakorlat
hulladék
kibocsátás
kerülendő
területek
korlátozásainak
helyes
beazonosítása
.3 jóváhagyott szimulátoros beazonosítása/kiválasztása
képzés, ahol ez alkalmas
.3
a
MARPOL
által
meghatározott,
speciális .4
Sarkvidéki
hajózási
jóváhagyott
képzési A
területek
kézikönyv/hulladékkezelési
program
terv helyes alkalmazása a
.4 az olajszennyezés esetén
hajóra
vonatkozó
használatos
eszközök
korlátozásoknak a hulladék
korlátainak felismerése
kibocsátása
vagy
annak
eltárolása
szempontjából
.5
a
megnövekedett
történő meghatározása
mennyiségű szemét, fenékvíz,
szennyvíz, stb. leküzdésére
Az elkerülendő területek, pl.
alkalmazott tervek
vadvilági
menedékhelyek,
ökológiai örökségi parkok,
.6 infrastruktúra hiánya
vonulási
útvonalak,
stb.
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.7 olajszennyezés,
szennyezése
és
következményei

a

részleteit biztosító irodalom
beazonosítása
(MARPOL,
Antarktisz Egyezmény, stb.)

jég
azok

A hulladékáram sarkvidéki utak
során történő kezelése- kor
figyelembe veendő tényezők
beazonosítása

Az A-V/4-2. táblázat
Az alkalmasság minimális követelményeinek előírása a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon történő szolgálatteljesítéshez szükséges emelt szintű képzésben:
1. oszlop
2. oszlop
3. oszlop
4. oszlop
Alkalmasság

Ismeret, megértés és jártasság

Az alkalmasság
igazolásának módjai

Az alkalmasság
értékelésének kritériumai

A sarkvidéki vizeken történő Az út megtervezésével és a Az alábbiak közül egy vagy Az
út
végrehajtásához
hajózás megtervezése és jelentésekkel
kapcsolatos több módon megszerzett szükséges
berendezések,
végrehajtása
ismeretek:
bizonyíték vizsgálata és térképek
és
hajózási
értékelése:
kiadványok felsorolása és az
.1 információ-források
útvonal
végighajózásához
.1 jóváhagyott szolgálati való megfelelősége
.2 jeges területek jelentése a gyakorlat
sarkvidéki vizeken
A
tervezett
útvonal
.2 jóváhagyott, iskolahajón kiválasztását a vonatkozó
forrásokból és kiadványokból,
.3 a biztonságos útvonal- szerzett gyakorlat
statisztikai
adatokból
tervezés
és
átjáró-tervezés
kifejlesztése a jég lehetőség .3 jóváhagyott szimulátoros származó adatok és a
képzés, ahol ez alkalmas kommunikációsés
szerinti elkerülésére
navigációs
rendszerek
.4 képesség a hidrografikus .4 jóváhagyott képzési korlátozásai támasztják alá
információk és térképek a program
sarkvidéki területeken tapasztalt
Az útvonalterv megfelelően
korlátainak
felismerésére,
beazonosítja a releváns
valamint annak eldöntése, hogy
sarkvidéki
szabályozó
az információ megfelel-e a
rendszereket, valamint a
biztonságos navigációra
jégnavigátor-szolgáltatás,
vagy
jégtörő
szolgálat
.5 az áthaladási tervtől való
szükségességét
eltérések és azok módosításai a
dinamikusan
változó
Minden
potenciális
jégviszonyok között
navigációs veszély pontos
beazonosítása
A berendezések korlátainak
ismerete:
A pozíció-, irány-, távolság-és
időszámítások helyesek, a
.1 a földi navigációs eszközök a
sarkvidéki
területeken
való
navigációs berendezésekre
korlátozott hozzáférése által
elfogadott
pontossági
jelentett veszélyek megértése és
szabványokon belül vannak
beazonosítása
.2 az iránytűk magas szélességi
fokokon tapasztalható hibáinak
megértése és felismerése
.3
radarjelek
megkülönböztetésében
tapasztalható korlátok
megértése
és
azok
beazonosítása
és
a
jég
tulajdonságainak beazonosítása
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a több fajta jég által keltett
háttérzajban
.4
az
elektronikus
helymeghatározó
rendszerek
magas
szélességeken
tapasztalható
korlátainak
megértése és felismerése
.5 a tengeri navigációs térképek
és
kormányos-leírások
korlátainak
megértése
és
felismerése
.6 a kommunikációs rendszerek
korlátainak
megértése
és
felismerése
A
sarkvidéki
vizeken A
hajó
jégben
történő
közlekedő
hajók üzemeltetésének
és
biztonságos
manőverezésének képessége és
közlekedésének irányítása az ezzel kapcsolatos alapvető
ismeretek:

Az alábbiak közül egy vagy Minden, a jégben történő
több módon megszerzett navigációval
kapcsolatos
bizonyíték vizsgálata és döntés a hajó manőverező
értékelése:
képességének
és
motortulajdonságainak
.1 jóváhagyott szolgálati megfelelő
felmérésén,
valamint a sarkvidéki vizeken
gyakorlat
történő
navigáció
során
.2 jóváhagyott, iskolahajón várható erők figyelembe
szerzett gyakorlat
vételén alapul

.1 a jég megközelítése előtti
felkészülés
és
kockázatértékelés, ideértve a
jéghegyek jelenlétét, a szél,
sötétség,
tengerár
és
a
jégnyomás figyelembe vételével .3 jóváhagyott szimulátoros A kommunikációs készségek
képzés, ahol ez alkalmas tanúsítása, jégen keresztüli
útvonalak kérése, a jégen
útvonal
.2 kommunikáció a jégtörőkkel, .4 jóváhagyott képzési keresztülvezető
megtervezése
és
egyéb, a területen közlekedő program
megkezdése
hajókkal, valamint a mentést
koordináló központokkal
Minden potenciális,
.3 a jégbe és a nyílt vízre történő
jéggel kapcsolatos veszély
biztonságos belépés vagy azok
helyes beazonosítása
biztonságos
elhagyásának
feltételeinek
leírása
és
Minden, a
megértése, pl. a jégfelületek
kikötéssel, lehorgonyzással,
nagyobb törései és repedései, a
rakománnyal és ballaszttal
jéghegyek
és
veszélyes
kapcsolatos döntés
jégviszonyok
kerülése,
a
a
hajó
manőverező
jéghegyektől tartott biztonságos
képességének és motortávolság
tulajdonságainak
megfelelő értékelésén
.4
a
jégtörési
eljárások
alapul valamint a várható
megértése és leírása, ideértve a
erők figyelembe vételével, a
dupla- és egyirányú átjárókat
Sarkvidéki
Szabályzat
irányelvei és a hatályos
nemzetközi megállapodások
.5 a hídon szolgálatot teljesítő
szerint
őrszolgálat
bővítése
szükségességének felismerése
Biztonságosan vezeti a hajót
és meghatározása a környezeti
a jégen keresztül, a hajót
viszonyok, a hajó felszereltsége
közepes
jégkoncentráció
és
a
hajó
jégellenállási
mellett manőverezi (1/10osztályozásától függően
5/10 tartományban)
.6
felismeri
jégviszonyok
radarjeleket

a
által

különféle
generált

.7 érti a jégtörő konvojok által
használt
terminológiát
és
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kommunikációt,
fogadja
a
jégtörők utasításait és konvojban
mozog

A műveleteket az elfogadott
alapelvek és eljárások szerint
kell végezni a hajózás
biztonsága és a tengeri
környezet szennyezésének
elkerülése érdekében

.8 érti a jég általi bekerítés
elkerülésére és a bekerített hajó
kiszabadítására
használt
módszereket,
valamint
a
bekerítés
következményeit

A
tengeri
közlekedés
biztonságát a navigációs
stratégia
alkalmazásával,
valamint
a
hajó
sebességének
és
tengelyirányának
a
különböző jégtípusokhoz való
igazításával biztosítja

.9 érti a jégben történő vontatást
és mentést, ideértve a művelettel
járó veszélyeket is
.10
a
hajó
különböző
koncentrációjú és borítási arányú
jegekben
történő
kezelése,
ideértve a jégben történő hajózás
kockázatait, pl. a fordulók és
elkerülésé

Az intézkedéseket
megtenni, hogy az
tegye a horgonyzó
használatát
hőmérséklet esetén

.11 a különböző típusú hajtó- és
oldalkormány rendszereket és
azok korlátait a jégben történő
hajózás alatt keletkező károk
elkerülése érdekében

úgy kell
lehetővé
rendszer
alacsony

A végrehajtott intézkedések
összhangban
vannak
a
jégtörő általi vontatásra és a
vontatószerkezetes
vontatásra való felkészítés
elfogadott alapelveivel és
eljárásaival

.12 a billentő- és egyensúlyozó
rendszerek használata, a ballaszt
és egyensúlyozás a jégben
történő
alkalmazásának
veszélyeivel
.13 kikötés és a kikötő elhagyása
jéggel borított vizeken a művelet
veszélyeinek
figyelembe
vételével, és a jéggel fedett
vizeken való biztonságos kikötés
és a kikötőből való biztonságos
kifutás különféle technikái
.14 jégben történő lehorgonyzás,
a lehorgonyzó rendszert érő
a
veszélyekkel
együtt
horgonyláncvezető cső és egyéb
rögzítő eszközök jegesedése
.15 felismeri a sarkvidéki
látástávolságot befolyásoló és
potenciálisan a helyi jég- és
vízviszonyokat
jelző
körülményeket, ideértve a tengeri
füstöt, a felhőkről a sarkok
közelében alacsony felhőalap
esetén visszatükröződő jég és
víz jelenségét, és a fénytörést is.
Fenntartja
a
hajó Biztonsági ismeretek:
személyzetének
és
utasainak biztonságát, és az .1 a hajó elhagyására, a jégen és
életmentő, tűzoltó és egyéb jéggel borított vizeken való
biztonsági
rendszerek túlélésre vonatkozó eljárások és
üzemképességét
technikák megértése
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Az alábbiak közül egy vagy A reakciók feleljenek meg az
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.1 jóváhagyott szolgálati
gyakorlat
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.2 felismeri a tűzoltó rendszerek .2 jóváhagyott, iskolahajón
és
életmentő
készülékek szerzett gyakorlat
alacsony hőmérséklet okozta
.3 jóváhagyott szimulátoros
korlátait
képzés, ahol ez alkalmas
.3 megérti a jégben és alacsony
hőmérsékleteken
végrehajtott .4 jóváhagyott képzési
vészhelyzeti gyakorlatok során program
felmerülő egyedi aggályokat
.4 megérti a jégben és alacsony
levegő-és vízhőmérséklete-ken
végrehajtott
vészhelyzeti
gyakorlatok során felmerülő
egyedi aggályokat

”
”
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12. melléklet a 2021. évi CXXXVII. törvényhez

12. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

”RESOLUTION MSC.417(97)
(adopted on 25 November 2016)
AMENDMENTS TO PART A OF THE SEAFARERS' TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE
THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the
Committee,
RECALLING ALSO article XII and regulation I/1.2.3 of the International Convention on Standards of Training, Certification
and Watchkeeping for Seafarers, 1978 ("the Convention"), concerning the procedures for amending part A of the Seafarers'
Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code,
NOTING that there will be a transitional period between the entry into force of the International Code for Ships Operating
in Polar Waters (Polar Code), as adopted by resolution MSC.385(94), and the amendments to the STCW Convention, and
that section B-V/g of the STCW Code provides guidance regarding the training of masters and officers for ships operating
in polar waters which should be applied by Administrations during the transitional period,
HAVING CONSIDERED, at its ninety -seventh session, amendments to part A of the STCW Code, proposed and circulated
in accordance with Article XII(1)(a)(i) of the Convention,
1 ADOPTS, in accordance with article XII(1)(a)(iv) of the Convention, amendments to the STCW Code, the text of which
is set out in the annex to the present resolution;
2 DETERMINES, in accordance with article XII(1)(a)(vii)(2) of the Convention, that the said amendments to the STCW
Code shall be deemed to have been accepted on 1 January 2018, unless, prior to that date, more than one third of Parties
or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant
shipping of ships of 100 gross register tons or more, have notified the Secretary-General of the Organization that they
object to the amendments;
3 INVITES Parties to note that, in accordance with article XII(1)(a)(ix) of the Convention, the annexed amendments to the
STCW Code shall enter into force on 1 July 2018 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;
4 URGES Parties to implement the amendments to section A-I/11 and section A-V/4 at an early stage;
5 REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article XII(1)(a)(v) of the Convention, to transmit certified copies
of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the Convention;
6 REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the
Organization, which are not Parties to the Convention.

ANNEX
AMENDMENTS TO PART A OF THE SEAFARERS' TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE
CHAPTER I – General provisions
1 In section A-I/11, after the existing paragraph 3, a new paragraph 4 is added as follows:
"4 Continued professional competence for masters and officers on board ships operating in polar waters, as required under
regulation I/11, shall be established by:
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.1 approved seagoing service, performing functions appropriate to the certificate held, for a period of at least two months
in total during the preceding five years; or
.2 having performed functions considered to be equivalent to the seagoing service required in paragraph 4.1; or
.3 passing an approved test; or
.4 successfully completing an approved training course or courses."
2 In section A-I/14, after existing paragraph 3, a new paragraph 4 is added as follows:
"4 Companies shall ensure that masters and officers on board their passenger ships shall have completed familiarization
training to attain the abilities that are appropriate to the capacity to be filled and duties and responsibilities to be taken up,
taking into account the guidance given in section B-I/14, paragraph 3 of this Code."
CHAPTER V – Standards regarding special training requirements for personnel on certain types of ships
3 In chapter V, the existing section A-V/2 is replaced by the following:
"Section A-V/2
Mandatory minimum requirements for the training and qualification of masters, officers, ratings and other personnel on
passenger ships
Passenger ship emergency familiarization
1 Before being assigned to shipboard duties, all personnel serving on board passenger ships engaged on international
voyages shall have attained the abilities that are appropriate to their duties and responsibilities as follows:
Contribute to the implementation of emergency plans, instructions and procedures
.1 Familiar with:
.1.1 general safety features aboard ship;
.1.2 location of essential safety and emergency equipment, including life-saving appliances;
.1.3 importance of personal conduct during an emergency; and
.1.4 restrictions on the use of elevators during emergencies.
Contribute to the effective communication with passengers during an emergency
.2 Ability to:
.2.1 communicate in the working language of the ship;
.2.2 non-verbally communicate safety information; and
.2.3 understand one of the languages in which emergency announcements may be broadcast on the ship during an
emergency or drill.
Safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces
2 Before being assigned to shipboard duties, personnel providing direct service to passengers in passenger spaces shall
receive the additional safety training required by regulation V/2, paragraph 6, that ensures at least the attainment of the
abilities as follows:
Communication
.1 Ability to communicate with passengers during an emergency, taking into account:
.1.1 the language or languages appropriate to the principal nationalities of passengers carried on the particular route;
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.1.2 the likelihood that an ability to use an elementary English vocabulary for basic instructions can provide a means of
communicating with a passenger in need of assistance whether or not the passenger and crew member share a common
language;
.1.3 the possible need to communicate during an emergency by some other means, such as by demonstration, or hand
signals, or calling attention to the location of instructions, muster stations, life-saving devices or evacuation routes, when
oral communication is impractical;
1.4 the extent to which complete safety instructions have been provided to passengers in their native language or
languages; and
.1.5 the languages in which emergency announcements may be broadcast during an emergency or drill to convey critical
guidance to passengers and to facilitate crew members in assisting passengers.
Loading and embarkation procedures
.1 Ability to apply properly the procedures established for the ship regarding:
.1.1 loading and discharging vehicles, rail cars and other cargo
transport units, including related communications;
.1.2 lowering and hoisting ramps;
.1.3 setting up and stowing retractable vehicle decks; and
.1.4 embarking and disembarking passengers, with special attention to disabled persons and persons needing assistance.
Carriage of dangerous goods
.2 Ability to apply any special safeguards, procedures and requirements regarding the carriage of dangerous goods on
board ro-ro passenger ships.
Securing cargoes
.3 Ability to:
.3.1 apply correctly the provisions of the Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing to the vehicles, rail cars
and other cargo transport units carried; and
.3.2 use properly the cargo-securing equipment and materials provided, taking into account their limitations.
Stability, trim and stress calculations
.4 Ability to:
.4.1 make proper use of the stability and stress information provided;
.4.2 calculate stability and trim for different conditions of loading, using the stability calculators or computer programs
provided;
.4.3 calculate load factors for decks; and
.4.4 calculate the impact of ballast and fuel transfers on stability, trim and stress.
Life-saving appliances
.2 Ability to demonstrate to passengers the use of personal life-saving appliances.
Embarkation procedures
.3 Embarking and disembarking passengers, with special attention to disabled persons and persons needing assistance.
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Passenger ship crowd management training
3 Before being assigned to shipboard duties, masters, officers, ratings qualified in accordance with chapters II, III and VII
and personnel designated on the muster list to assist passengers in emergency situations shall:
.1 have successfully completed the crowd management training required by regulation V/2, paragraph 7, as set out in table
A-V/2-1; and
.2 be required to provide evidence that the training has been completed in accordance with table A-V/2-1.
Crisis management and human behaviour training
4 Before being assigned to shipboard duties, masters, chief engineer officers, chief mates, second engineer officers and
any person designated on the muster list as having responsibility for the safety of passengers in emergency situations
shall:
.1 have successfully completed the approved crisis management and human behaviour training required by regulation V/2,
paragraph 8, as set out in table A-V/2-2; and
.2 be required to provide evidence that the required standard of competence has been achieved in accordance with the
methods and the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-V/2-2.
Passenger safety, cargo safety and hull integrity training
5 Before being assigned to shipboard duties, masters, chief engineer officers, chief mates, second engineer officers and
every person assigned immediate responsibility for embarking and disembarking passengers, for loading, discharging or
securing cargo, or for closing hull openings on board ro-ro passenger ships shall receive the passenger safety, cargo safety
and hull integrity training required by regulation V/2, paragraph 9, that ensures at least attainment of the abilities that are
appropriate to their duties and responsibilities as follows:
Opening, closing and securing hull openings
.5 Ability to:
.5.1 apply properly the procedures established for the ship regarding the opening, closing and securing of bow, stern and
side doors and ramps and to correctly operate the associated systems; and
.5.2 conduct surveys on proper sealing.
Ro-ro deck atmosphere
.6 Ability to:
.6.1 use equipment, where carried, to monitor atmosphere in ro-ro spaces; and
.6.2 apply properly the procedures established for the ship for ventilation of ro-ro spaces during loading and discharging of
vehicles, while on voyage and in emergencies.
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Table A-V/2-1
Specification of minimum standard of competence in
Column 1
Competence

passenger ship crowd management training
Column 2
Column 3
Knowledge, understanding
and proficiency

Methods for
demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Contribute
to
the Knowledge of the shipboard Assessment of evidence Actions taken in case of an
implementation of shipborad emergency plans, instructions obtained
from
training emergency are appropriate
emergency
plans
and and procedures related to the and/or instruction
and comply with established
procedures
procedure to muster and management and evacuation of
evacuate passengers
passengers
Knowledge of applicable crowd
management techniques and
relevant equipment to be used to
assist
passengers
in
an
emergency situation
Knowledge of muster lists and
emergency instructions
Assist passengers en route Ability to give clear reassuring Assessment of evidence Actions taken conform with
to muster and embarkation orders
obtained from practical emergency
plans,
stations
training and/or instruction
instructions and procedures
Ability to manage passengers in
corridors,
staircases
and
passageways
Information
given
to
individuals,
emergency
Understanding the importance of
response
teams
and
and having the ability to maintain
passengers is accurate,
escape
routes
clear
of
relevant and timely
obstructions
Knowledge of methods available
for evacuation of disabled
persons and persons needing
special assistance
Knowledge of
searching
accommodation
spaces

methods of
passenger
and
public

Ability to disembark passengers,
with special attention to disabled
persons and persons needing
assistance
Importance of effective mustering
procedures, including:
.1 the importance of keeping
order;
.2 the ability to use procedures for
reducing and avoiding panic;
.3 the ability to use, where
appropriate, passenger lists for
evacuation counts;
.4 the importance of passengers
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being suitably clothed as far as
possible when mustering; and
.5 the ability to check that the
passengers have donned their
life jackets correctly

Table A-V/2-2
Specification of minimum standard of competence in
Column 1
Competence

passenger ship crisis management and human behaviour
Column 2
Column 3
Knowledge, understanding
and proficiency

Methods for
demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Organize
shipboard Knowledge of:
Assessment of evidence The shipboard emergency
emergency procedures
obtained from approved procedures ensure state of
.1 the general design and layout training, exercises with one readiness to respond to
of the ship
or
more
prepared emergency situations
emergency
plans
and
.2 safety regulation
practical demonstration
.3
emergency
procedures

plans

and

The importance of the principles
for the development of shipspecific emergency procedures,
including:
.1 the need for pre-planning and
drills of shipboard emergency
procedures
.2 the need for all personnel to be
aware of and adhere to preplanned emergency procedures
as carefully as possible in the
event of an emergency situation
Optimize
resources

the

use

of Ability to optimize the use of Assessment of evidence Contingency plans optimize
resources, taking into account: obtained from approved the
use
of
available
training,
practical resources
demonstration
and
.1 the possibility that resources shipboard training and drills Allocation of tasks and
available in an emergency may of emergency procedures responsibilities reflects the
be limited
known
competence
of
individuals
.2 the need to make full use of
Roles and responsibilities of
personnel
and
equipment
teams and individuals are
immediately available and, if
clearly defined
necessary, to improvise
Ability to organize realistic drills to
maintain a state of readiness,
taking into account lessons learnt
from previous accidents involving
passenger ships; debriefing after
drills
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to Ability to make an initial
assessment and provide an
effective response to emergency
situations in accordance with
established
emergency
procedures

Assessment of evidence Procedures and actions are
obtained from approved in
accordance
with
training,
practical established principles and
demonstration
and plans for crisis management
shipboard training and drills on board
of emergency procedures
Objectives and strategy are
appropriate to the nature of
Leadership skills
the
emergency,
take
Ability to lead and direct others in
account of contingencies
emergency situations, including
and make optimum use of
the need:
available resources
.1 to set an example during
emergency situations
.2 to focus decision making, given
the need to act quickly in an
emergency

Actions of crew members
contribute to maintaining
order and control

.3 to motivate, encourage and
reassure passengers and other
personnel
Stress handling
Ability to identify the development
of symptoms of excessive
personal stress and those of
other members of the ship's
emergency team
Understanding
that
stress
generated
by
emergency
situations
can
affect
the
performance of individuals and
their ability to act on instructions
and follow procedures
Control passengers and Human behaviour and responses
other
personnel
during
emergency situations
Ability to control passengers and
other personnel in emergency
situations, including:
.1 awareness of the general
reaction patterns of passengers
and
other
personnel
in
emergency situations, including
the possibility that:
.1.1 generally it takes some time
before people accept the fact that
there is an emergency situation
.1.2 some people may panic and
not behave with a normal level of
rationality, that their ability to
comprehend may be impaired
and they may not be as
responsive to instructions as in
non-emergency situations
.2 awareness that passengers
and other personnel may,
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Assessment of evidence Actions of crew members
obtained from approved contribute to maintaining
training,
practical order and control
demonstration
and
shipboard training and drills
of emergency procedures
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inter alia:
.2.1 start looking for relatives,
friends and/or their belongings as
a first reaction when something
goes wrong
.2.2 seek safety in their cabins or
in other places on board where
they think that they can escape
danger
.2.3 tend to move to the upper
side when the ship is listing
.3 appreciation of the possible
problem of panic resulting from
separating families
Establish and maintain Ability to establish and maintain Assessment of evidence Information
from
all
effective communications
effective
communications, obtained from approved available
sources
is
including:
training,
exercises
and obtained, evaluated and
practical demonstration
confirmed as quickly as
.1 the importance of clear and
possible
and
reviewed
concise instructions and reports
throughout the emergency
.2 the need to encourage an
exchange of information with,
and feedback from, passengers
and other personnel
Ability to provide relevant
information to passangers and
other personnel during an
emergency situation, to keep
them apprised of the overall
situation and to communicate any
action required of them, taking
into account:
.1 the language or languages
appropriate to the principal
nationalities of passengers and
other personnel carried on the
particular route
.2 the possible need to
communicate
during
an
emergency by some other
means,
such
as
by
demonstration, or by hand
signals or calling attention to the
location of instructions, muster
stations, life-saving devices or
evacuation routes, when oral
communication is impractical
.3 the language in which
emergency announcements may
be
broadcast
during
an
emergency or drill to convey
critical guidance to passengers
and to facilitate crew members in
assisting passengers
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Information
given
to
individuals,
emergency
response
teams
and
passengers is accurate,
relevant and timely
Information
keeps
passengers informed as to
the nature of the emergency
and the actions required of
them
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4 A new section A-V/4 is added as follows:
"Section A-V/4
Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters and deck officers on ships operating in
polar waters
Standard of competence
1 Every candidate for certification in basic training for ships operating in polar waters shall be required to:
.1 demonstrate the competence to undertake the tasks, duties and responsibilities listed in column 1 of table A-V/4-1; and
.2 provide evidence of having achieved:
.1 the minimum knowledge, understanding and proficiency listed in column 2 of table A-V/4-1; and
.2 the required standard of competence in accordance with the methods for demonstrating competence and the criteria for
evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-V/4-1.
2 Every candidate for certification in advanced training for ships operating in polar waters shall be required to:
.1 demonstrate the competence to undertake the tasks, duties and responsibilities listed in column 1 of table A-V/4-2; and
.2 provide evidence of having achieved:
.1 the minimum knowledge, understanding and proficiency listed in column 2 of table A-V/4-2; and
.2 the required standard of competence in accordance with the methods for demonstrating competence and the criteria for
evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-V/4-2.

Table A-V/4-1
Specification of minimum standard of competence in basic training
Column 1
Competence

for ships operating in polar waters
Column 2
Column 3
Knowledge, understanding
and proficiency

Contribute to safe operation Basic
knowledge
of
ice
of vessels operating in polar characteristics and areas where
waters
different types of ice can be
expected in the area of operation:

Column 4

Methods for
demonstrating
competence

Examination
and Identification
of
ice
assessment of evidence properties
and
their
obtained from one or more characteristics of relevance
of the following:
for safe vessel operation

.1
approved
in-service
.1 ice physics, terms, formation, experience
growth, ageing and stage of melt
.2 approved training ship
experience
.2 ice types and concentrations
.3
approved
simulator
training, where appropriate
.3 ice pressure and distribution
.4
approved
.4 friction from snow covered ice programme
.5 implications of spray-icing;
danger of icing up; precautions to
avoid icing up and options during
icing up
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Criteria for evaluating
competence

training

Information obtained from
ice
information
and
publications is interpreted
correctly
and
properly
applied
Use of visible and infrared
satellite images
Use of egg charts
Coordination
of
meteorological
and
oceanographic data with ice
data
Measurements
and
observations of weather and
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.6 ice regimes in different regions;
significant differences between
the Arctic and the Antarctic, first
year and multiyear ice, sea ice
and land ice

ice conditions are accurate
and appropriate for safe
passage planning

.7 use of ice imagery to recognize
consequences of rapid change in
ice and weather conditions
.8 knowledge of ice blink and
water sky
.9 knowledge of differential
movement of icebergs and pack
ice
.10 knowledge of tides and
currents in ice
.11 knowledge of effect of wind
and current on ice
Basic knowledge of vessel Examination
and Identification
of
vessel
performance in ice and low air assessment of evidence characteristics
and
temperature:
obtained from one or more limitations under different ice
conditions
and
cold
of the following:
environmental impact
.1 vessel characteristics
.1
approved
in-service
Procedures are made for
.2 vessel types, hull designs experience
risk assessment before
.2 approved training ship entering ice
.3 engineering requirements for experience
Awareness of fresh water
operating in ice
.3
approved
simulator ballast freezing in ballast
.4
Ice
strengthening training, where appropriate tanks
requirements
Actions are carried out in
approved
training accordance with accepted
.5 limitations of ice-classes .4
principles and procedures to
programme
prepare the vessel and the
crew for operations in ice
.6
winterization
and
preparedness of vessel, including
and low air temperature
deck and engine
Communications are clear,
.7
low-temperature
system
concise and effective at all
performance
times in a seamanlike
manner
.8 equipment and machinery
limitation in ice condition and low
air temperature
.9 monitoring of ice pressure on
hull
.10 sea suction, water intake,
superstructure insulation and
special systems
Basic knowledge and ability to Examination
and Use Polar Code and Polar
operate and manoeuvre a vessel assessment of evidence Water Operations Manual to
in ice:
obtained from one or more correctly determine the
recommended procedures
of the following:
.1 safe speed in the presence of
to load/unload cargo and/or
ice and icebergs
.1
approved
in-service embark/disembark
experience
passengers
in
low
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.2 ballast tank monitoring

temperatures,
monitor
.2 approved training ship ballast water for icing,
.3 cargo operations in polar experience
monitor
engine
temperatures, anchor watch
waters
.3
approved
simulator concerns in ice, and transit
.4 awareness of engine loads and training, where appropriate near ice
cooling problems
Interpretation and analysis
.5 safety procedures during ice .4
approved
training of information from radar is
transit
in accordance with lookout
programme
procedures with special
caution
regarding
identification of dangerous
ice features
Information obtained from
navigational
charts,
including electronic charts,
and publications is relevant,
assessed,
interpreted
correctly
and
properly
applied
The primary method of
position fixing is frequent
and the most appropriate for
the prevailing conditions and
routing through ice
Performance checks and
tests of navigation and
communication
systems
comply
with
recommendations for high
latitude
and
low
air
temperature operation
Monitor
and
ensure Basic knowledge of regulatory
compliance with legislative considerations:
requirements
.1 Antarctic Treaty and the Polar
Code

Examination
and Locate and apply relevant
assessment of evidence parts of the Polar Water
obtained from one or more Operations Manual
of the following:
Communication
is
in
.1
approved
in-service accordance
with
.2 accident reports concerning experience
local/regional
and
vessels in polar waters
international
standard
.2 approved training ship procedures
.3 IMO standards for operation in experience
remote areas
Legislative
requirements
.3
approved
simulator related
to
relevant
training, where appropriate regulations, codes and
practices are identified
.4
approved
programme

training

Apply
safe
working Basic knowledge of crew Examination
and Identification and initial
practices,
respond
to preparation, working conditions assessment of evidence actions on becoming aware
emergencies
and safety:
obtained from one or more of hazardous situations for
of the following:
vessel and individual crew
.1 recognize limitations of search
members
and rescue readiness and .1
approved
in-service
responsibility, including sea area experience
Actions are carried out in
A4 and its SAR communication
accordance
with
Polar
.2 approved training ship Water Operations Manual,
facility limitation
experience
accepted principles and
procedures to ensure safety
.2 awareness of contingency
.3
approved
simulator of operations and to avoid
planning
training, where appropriate pollution of the marine
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.3 how to establish and
implement
safe
working
procedures for crew specific to .4
approved
polar environments such as low programme
temperatures,
ice-covered
surfaces, personal protective
equipment, use of buddy system,
and working time limitations
.4 recognize dangers when crews
are exposed to low temperatures
.5 human factors including cold
fatigue, medical-first aid aspects,
crew welfare

environment
training Safe working practices are
observed and appropriate
safety
and
protective
equipment is correctly used
at all times
Response actions are in
accordance with established
plans and are appropriate to
the situation and nature of
the emergency
Correctly identifies and
applies
legislative
requirements related to
relevant regulations, codes
and practices

.6 survival requirements including
the use of personal survival
equipment and group survival
equipment

Appropriate safety and
protective equipment is
correctly used

.7 awareness of the most
common hull and equipment
damages and how to avoid these

Defects and damages are
detected
and
properly
reported

.8 superstructure-deck icing,
including effect on stability and
trim
.9 prevention and removal of ice
including the factors of accretion
.10. recognize fatigue problems
due to noise and vibrations
.11 identify need for extra
resources, such as bunker, food
and extra clothing
Ensure compliance with Basic
knowledge
of
pollutionprevention environmental
factors
and
requirements and prevent regulations:
environmental hazards
.1 identify particularly sensitive
sea areas regarding discharge
.2 identify areas where shipping
is prohibited or should be avoided
.3 special
MARPOL

areas

defined

in

.4 recognize limitations of oil-spill
equipment
.5 plan for coping with increased
volumes of garbage, bilge water,
sewage, etc.
.6 lack of infrastructure

76

Examination
and Legislative
requirements
assessment of evidence related
to
relevant
obtained from one or more regulations, codes and
of the following:
practices are identified
.1
approved
experience

in-service Correctly identify/select the
limitations
on
vessel
discharges contained in the
.2 approved training ship Polar Code
experience
Correctly apply Polar Water
.3
approved
simulator Operations Manual/Waste
training, where appropriate Management
Plan
to
determine limitations on
vessel discharges and plans
.4
approved
training for storing waste
programme
Identify references that
provide details of areas to be
avoided, such as wildlife
refuges, ecological heritage
parks, migratory pathways,
etc. (MARPOL, Antarctic
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.7 oil spill and pollution in ice,
including consequences

Treaty, etc.)
Identify factors that must be
considered
to
manage
waste stream during polar
voyages

Table A-V/4-2
Specification of minimum standard of competence in advanced training
Column 1
Competence

for ships operating in polar waters
Column 2
Column 3
Knowledge, understanding
Methods for
and proficiency
demonstrating
competence

Column 4
Criteria for evaluating
competence

Plan and conduct a voyage Knowledge of voyage planning Examination
and The equipment, charts and
in polar waters
and reporting:
assessment of evidence nautical
publications
obtained from one or more required for the voyage are
.1 information sources
of the following:
enumerated and appropriate
to the safe conduct of the
.2 reporting regimes in polar .1
approved
in-service voyage
experience
waters
The reasons for the planned
.3 development of safe routeing .2 approved training ship route are supported by facts
obtained
from
relevant
and passage planning to avoid experience
sources and publications,
ice where possible
data
and
.3
approved
simulator statistical
.4 ability to recognize the training, where appropriate limitations of communication
and navigational systems
limitations
of
hydrographic
information and charts in polar
plan
correctly
approved
training Voyage
regions
and
whether
the .4
identified relevant polar
information is suitable for safe programme
navigation
regulatory regimes and
need for ice-pilotage and/or
icebreaker assistance
.5 passage planning deviation
and modification for dynamic ice
All potential navigational
conditions
hazards are accurately
identified
Knowledge
of
equipment
limitations:
Positions,
courses,
distances
and
time
.1 understand and identify
calculations are correct
hazards associated with limited
within accepted accuracy
terrestrial navigational aids in
standards for navigational
polar regions
equipment
.2 understand and recognize high
latitude errors on compasses
.3 understand and identify
limitations in discrimination of
radar targets and ice features in
ice-clutter
.4 understand and recognize
limitations
of
electronic
positioning systems at high
latitude
.5 understand and recognize
limitations in nautical charts and
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pilot descriptions
.6 understand and recognize
limitations in communication
systems
Manage the safe operation Knowledge and ability to operate Examination
and All decisions concerning
of vessels operating in polar and manoeuvre a vessel in ice: assessment of evidence navigating in ice are based
waters
obtained from one or more on a proper assessment of
of the following:
the ship's manoeuvring and
.1
preparation
and
risk
engine characteristics and
assessment before approaching .1
approved
in-service the forces to be expected
while navigating within polar
ice, including presence of experience
icebergs, and taking into account
waters
wind, darkness, swell, fog and .2 approved training ship
pressure ice
Demonstrate
experience
communication
skills,
.2 conduct communications with .3
approved
simulator request ice routeing, plot
an icebreaker and other vessels training, where appropriate and commence voyage
in the area and with Rescue
through ice
Coordination Centres
.3 understand and describe the .4
approved
training All potential ice hazards are
conditions for the safe entry and programme
correctly identified
exit to and from ice or open water,
such as leads or cracks, avoiding
All decisions concerning
icebergs and dangerous ice
berthing anchoring, cargo
conditions and maintaining safe
and ballast operations are
distance to icebergs
based
on
a
proper
assessment of the ship's
.4 understand and describe icemanoeuvring and engine
ramming procedures including
characteristics
and
the
forces to be expected and in
double and single ramming
accordance with the Polar
passage
Code
guidelines
and
applicable
international
.5 recognize and determine the
agreements
need for bridge watch team
augmentation
based
upon
Safely
demonstrate
environmental conditions, vessel
progression of a vessel
equipment and vessel ice class
through ice, manoeuvring
vessel through moderate ice
concentration (range of 1/10
.6 recognize the presentations of
the various ice conditions as they
to 5/10)
appear on radar
Safely
demonstrate
.7 understand icebreaker convoy
progression of a vessel
terminology,
and
through ice, manoeuvring
communications,
and
take
vessel through dense ice
icebreaker direction and move in
concentration (range of 6/10
to 10/10)
convoy
.8 understand methods to avoid
besetment and to free beset
vessel, and consequences of
besetment
.9 understand towing and rescue
in ice, including risks associated
with operation
.10 handling ship in various ice
concentration and coverage,
including risks associated with
navigation in ice, e.g. avoid
turning
and
backing
simultaneously
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Operations are planned and
carried out in accordance
with established rules and
procedures to ensure safety
of operation and to avoid
pollution of the marine
environment
Safety of navigation is
maintained
through
navigation strategy and
adjustment of ship's speed
and
heading
through
different types of ice
Actions are understood to
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.11 use of different type of
propulsion and rudder systems,
including limitations to avoid
damage when operating in ice

permit use of anchoring
system in cold temperatures
Actions are carried out in
accordance with accepted
principles and procedures to
prepare
for
icebreaker
towing, including notch
towing

.12 use of heeling and trim
systems, hazards in connection
with ballast and trim in relation
with ice
.13 docking and undocking in icecovered
waters,
including
hazards
associated
with
operation and the various
techniques to safely dock and
undock in ice-covered waters
.14 anchoring in ice, including the
dangers to anchoring system –
ice accretion to hawse pipe and
ground tackle
.15 recognize conditions which
impact polar visibility and may
give indication of local ice and
water conditions, including sea
smoke, water sky, ice blink and
refraction
Maintain safety of the ship's Knowledge of safety:
crew and passengers and
the operational condition of .1 understand the procedures
life-saving, firefighting and and techniques for abandoning
other safety systems
the ship and survival on ice and
in ice-covered waters

Examination
and Response measures are in
assessment of evidence accordance with established
obtained from one or more plans and procedures, and
are appropriate to the
of the following:
situation and nature of the
.1
approved
in-service emergency
experience

.2 recognize limitations of
firefighting systems and life- .2 approved training ship
saving appliances due to low air experience
temperatures
.3
approved
simulator
.3 understand unique concerns in training, where appropriate
conducting emergency drills in
ice and low temperatures
.4
approved
training
.4 understand unique concerns in programme
conducting emergency response
in ice and low air and water
temperatures

”

”
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III.

10839

Kormányrendeletek

A Kormány 711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a távvezeték beruházás engedélyezésével összefüggő módosításáról
A Kormány
az 1. alcím és az 1. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §
(7) bekezdés 3. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont
1.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím és a 3. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,
valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: KR1)
a)
26. § (2) bekezdésében a „tevékenységet környezetvédelmi engedély” szövegrész helyébe a „tevékenységet
környezetvédelmi vagy integrált építési és környezetvédelmi engedély” szöveg,
b)
26. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély” szövegrész
helyébe a „környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati
engedély” szöveg,
c)
26. § (5) bekezdésében a „környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyt” szövegrész
helyébe a „környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati
engedélyt” szöveg
lép.
2. §		
A KR1 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: KR2) 13/B. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés szerinti egyeztetés lezárását követően a hálózati engedélyes 30 napon belül benyújtja az előzetes
vélemények és az egyeztetés alapján javasolt nyomvonalra vonatkozó, 3. számú melléklet 1. pontja szerinti nyomvonalkijelölési dokumentációt a Hatósághoz, amelyet a Hatóság megküld az (1) bekezdés szerinti érintetteknek. A nyomvonalkijelölési dokumentáció kézhezvételét követő 15 napon belül írásbeli véleményt ad]
„a) a nyomvonal kijelölési dokumentáció szerinti beruházás tekintetében a területi környezetvédelmi hatóság
aa) a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről, ha a beruházás a Khvr. 1. számú melléklete körébe
tartozik, vagy ha a Khvr. 3. számú melléklet körébe tartozik, és a beruházás megvalósításából jelentős környezeti
hatások származhatnak, vagy
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ab) a környezeti hatástanulmány szükségességének hiányában arról, hogy milyen egyéb engedélyeket tart
szükségesnek,”
4. §		
A KR2 a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) Az átviteli hálózati engedélyes a vezetékjogi engedélyt is magában foglaló, a VET 132/B. §-a szerinti
integrált építési és környezetvédelmi engedély kiadását kérelmezheti, ha a vezetékjoggal érintett közcélú hálózat
létesítése a Khvr. szerint környezetvédelmi hatásvizsgálat-köteles tevékenység. A hálózati engedélyes ebben
az esetben a kérelmet a 14. § (1) bekezdése szerinti és a Khvr. 7. § (1) és (3) bekezdésének megfelelő tartalommal
köteles benyújtani.
(2) A Hatóság a hálózati engedélyes kérelme alapján az integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési eljárás
keretében a Khvr. szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, amely során megfelelően alkalmazandóak
a környezet- és természetvédelmi jogszabályok. A Hatóság az integrált építési és környezetvédelmi engedélyezési
eljárás során országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként jár el.
(3) Az integrált építési és környezetvédelmi engedélynek tartalmaznia kell a 15. § (1) bekezdésében és a Khvr. 10. §
(3)–(6a) bekezdésében foglaltakat. A Hatóság az integrált építési és környezetvédelmi engedélyt – a megvalósítási
határidőre vonatkozó jogszabályi rendelkezést nem érintve – határozatlan időre adja ki.”
5. §		
A KR2
a)
13/A. § (1) bekezdésében a „hatósági előkészítő eljárást” szövegrész helyébe a „hatósági előkészítő
egyeztetést” szöveg,
b)
13/A. § (2) bekezdésében a „hatósági előkészítő eljárásra” szövegrész helyébe a „hatósági előkészítő
egyeztetésre” szöveg
lép.
6. §		
A KR2 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR3) 9. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A Kormány környezetvédelmi hatóságként)
„k) Budapest Főváros Kormányhivatalát”
(jelöli ki.)
8. §		
A KR3 a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala jár el országos illetékességgel a Kvt. 66. § (1b) bekezdése szerinti esetben.”

4. A 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
9. §		
A 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 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Kormány a (2) bekezdés l) pontja körébe tartozó a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 115. §
(1) bekezdése szerinti átviteli hálózattal kapcsolatos engedélyezési eljárásban országos illetékességű építésügyi
hatóságként az 1. melléklet szerinti műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát
jelöli ki.”
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5. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelethez
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pont b) alpont bc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. vagy a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén
a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban
együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai:]
„bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési
tervekben rögzített módja, villamos légvezeték előzetes konzultációja esetén EOV-koordináta helyes (helyrajziszámmegjelölés nélküli) nyomvonala,”

2. melléklet a 711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelethez
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
3. számú melléklet 1. pont 1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.6. Föld feletti vezetéknél 1:50 000 vagy ennél részletesebb térkép a nyomvonal EOV-koordináták, valamint
GPS-koordináták szerinti feltüntetésével.”
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3. melléklet a 711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelethez
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 46/A–46/C. sorral egészül ki:
(A

B

C

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

közreműködés

D

Bevonás és
1.

Elsőfokon eljáró szakhatóság

feltétele

E

F

Másodfokon

Állásfoglalás

eljáró

beszerzésének

szakhatóság

határideje)

46/A.

382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti
integrált építési és
környezetvédelmi
eljárás.

Annak elbírálása, hogy
a tevékenység vízellátása,
a keletkező csapadék és
szennyvíz elvezetése,
valamint a szennyvíz
tisztítása biztosított-e,
vízbázis védőterületére,
védőidomára
jogszabályban,
illetve határozatban
meghatározott előírások
érvényesíthetők-e,
továbbá annak
elbírálása, hogy
a tevékenység az árvíz
és a jég levonulására,
a mederfenntartásra
milyen hatást gyakorol.

Minden
esetben.

Területi vízügyi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő
eljárásban országos
illetékességgel
a Jász-NagykunSzolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

–

–

46/B.

382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti
integrált építési és
környezetvédelmi
eljárás.

Minden
Annak elbírálása, hogy
esetben.
a tevékenység kapcsán
a felszíni és felszín
alatti vizek minősége,
mennyisége védelmére
és állapotromlására
vonatkozó jogszabályban,
illetve határozatban
meghatározott előírások
érvényesíthetők-e.

Területi vízvédelmi
hatóság, a honvédelmi
és katonai célú sajátos
építményekkel
összefüggő
eljárásban országos
illetékességgel
a Jász-NagykunSzolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

–

–

46/C.

382/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerinti
integrált építési és
környezetvédelmi
eljárás.

Az ipari baleseti
kockázatok tekintetében
a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
baleseteknek való
kitettségből eredő
várható hatások
elbírálása.
A természeti
katasztrófáknak való
kitettség tekintetében
annak elbírálása, hogy
a kérelem megfelelően
tartalmazza-e a telepítési
hely környezetében
feltárt kockázatokat és
azok várható hatásait.

Hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve

–

–

Minden
esetben.
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IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 18/2021. (XII. 17.) MEKH rendelete
a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű
termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés
megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő
meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 6. pont e) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez
kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem
megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.)
MEKH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Megtartottnak kell tekinteni a villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó, a megújuló energiaforrásból
vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező
átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (2) és (2a) bekezdése alapján megállapított
határidőt és az adott támogatási jogosultsághoz tartozó kiserőművi összevont engedélyben megállapított
kivitelezési határidőt, ha az
a) 2020. március 11-e és 2021. június 30-a között jár le, és a villamosenergia-termelés 2022. június 30-ig
megkezdődik,
b) 2021. július 1-je és 2021. december 31-e között jár le, és a villamosenergia-termelés 2022. december 31-ig
megkezdődik, vagy
c) 2022. január 1-je és 2022. december 31-e között jár le, és a villamosenergia-termelés 2023. június 30-ig
megkezdődik.”
2. §		
A Rendelet
a)
2. § b) pontjában a „2021. december 31-e” szövegrész helyébe a „2022. január 31-e” szöveg,
b)
4. § (2) bekezdésében a „2023. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2023. július 1-jén” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		

Horváth Péter János s. k.,

		

elnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 26/2021. (XII. 17.) HM rendelete
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés
a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetre
(a továbbiakban: honvédelmi szervezet), valamint a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézményre terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
HKR: honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer, amely az országos katasztrófavédelmi rendszer részét képező,
a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi feladatainak irányítására, végrehajtására, valamint az országos
katasztrófavédelmi feladatokban való közreműködés érdekében létrehozott, a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) meglévő képességein alapuló, kijelölt szervezeti elemekből felépülő, ideiglenes
szervezet,
b)
katasztrófavédelmi terv: az a dokumentum, amely meghatározza – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.)
rendelkezéseinek megfelelően – a katasztrófaveszély, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt az MH
katasztrófavédelmi tevékenysége tervezésére, szervezésére, a HKR riasztására, részleges vagy teljes
aktivizálására és a katasztrófavédelmi tevékenységek végrehajtására vonatkozó feladatokat,
c)
objektumvédelmi terv: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy a veszélyes katonai objektum
veszélyességi övezetében lévő, más jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekben tartózkodó
személyi állomány mentése, a haditechnikai eszközökben, egyéb anyagi javakban, a környezetben
bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó
szervezetre, a vezetésre és a mentési feladatokat elősegítő adatszolgáltatásra vonatkozó terv,
d)
végrehajtó erők: a várható és a bekövetkezett események, azok következményeinek előrejelzésére,
megelőzésére, felmérésére, a védekezésben, a következmények felszámolásában és a helyreállításban
történő közreműködésre kijelölt és felkészített munkacsoportok.

2. A HKR rendeltetése
3. §

(1) A HKR elemei közreműködnek a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülésben, a katasztrófaveszély vagy
a veszélyhelyzet ideje alatti tevékenységekben, a katasztrófa időszakában történő védekezésben, a következmények
felszámolásában, a helyreállításban, valamint a nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.
(2) A HKR feladata a honvédelmi ágazatot érintő katasztrófa, súlyos szerencsétlenség esetén a veszélyeztetett
személyi állomány és vagyoni javak megóvása, mentése, a következmények hatásainak csökkentése, ágazaton
belüli felszámolása, valamint a Kormány döntése, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság
(a továbbiakban: KKB) vagy a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja (a továbbiakban: KKB NVK), valamint
a védelmi igazgatási szervek felkérése alapján közreműködés a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtásában.
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4. §		
A HKR elemei katasztrófa bekövetkezésekor vagy katasztrófaveszély esetén kerülnek aktivizálásra.

3. A HKR felépítése
5. §

(1) A HKR-nek a miniszter által vezetett minisztériumbeli (a továbbiakban: HM) feladatokat ellátó eleme a Honvédelmi
Minisztérium Honvédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: HM HOT).
(2) A HKR-nek az MH-ban működő elemei
a)
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Integrált Műveleti Központ (a továbbiakban: MHP IMK),
b)
az operatív csoport,
c)
a helyi vezetési elem,
d)
a végrehajtó erők,
e)
az Ágazati Információs Központ (a továbbiakban: ÁIK) és
f)
az MH Járványügyi Védekezési Csoport (a továbbiakban: MH JVCS).
(3) Aktivizálás esetén a HKR HM szintű feladatainak végrehajtása a Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer
keretében, a HKR MH-ban működő elemeinek vezetése az MH Műveleti Vezetési Rendszer keretében történik.

4. A HKR működtetésével összefüggő feladatok a katasztrófa időszakában
6. §		
A HM honvédelmi államtitkára (a továbbiakban: HM HOÁT) a katasztrófa időszakában
a)
szakmai irányítást gyakorol a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi tevékenysége felett,
b)
képviseli az ágazatot a KKB-ban,
c)
vezeti a HM HOT-ot,
d)
jóváhagyásra előterjeszti a miniszternek a katasztrófaveszély ideje alatt alkalmazandó intézkedések,
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó rendeleti úton bevezetett intézkedések honvédelmi ágazaton belüli
érvényesülésének szabályait, továbbá a katasztrófák esetén bevezetendő rendszabályokat,
e)
felterjeszti a miniszternek az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) jogkörét meghaladó kirendelésekre
vonatkozó javaslatokat, előkészíti a tájékoztatót az Országgyűlés honvédelemmel foglalkozó állandó
bizottsága részére, és
f)
szükség szerint elrendeli a HM HOT funkcionális szakértőkkel történő szakmai megerősítését, továbbá
a katasztrófavédelmi feladatokban való MH közreműködés HM-beli feladatait végző válságkezelési csoport
szükség szerinti megalakítását és annak működtetését.
7. §		
Az MH PK a katasztrófa időszakában
a)
dönt a Hvt. 37. § (3) bekezdése alapján a hatáskörébe tartozó erők kirendeléséről,
b)
vezeti az MH katasztrófavédelmi tevékenységét, és
c)
irányítja az MHP IMK-t.
8. §

(1) A HM HOT a HM HOÁT intézkedése alapján, az MH PK egyidejű tájékoztatása mellett kerül aktivizálásra.
(2) A HM HOT a katasztrófa időszakában
a)
kidolgozza a HM HOÁT KKB-ban való képviseletével összefüggő, a honvédelmi ágazatra háruló feladatok
végrehajtásához szükséges előterjesztéseket,
b)
előkészíti a miniszter és a HM HOÁT döntéseit,
c)
a HM HOÁT által meghatározottak szerint koordinálja a minisztériumi szintű feladatok végrehajtását,
d)
a HM nevében folyamatosan együttműködik a védelmi igazgatás területi szerveivel, valamint a KKB NVK-val,
amelyen keresztül kapcsolatot tart a védekezésben érintett központi államigazgatási szervekkel és
a honvédelemben közreműködő szervekkel,
e)
gyűjti és elemzi a várható és a kialakult helyzettel kapcsolatos információkat,
f)
végzi a HM és az MH katasztrófák elleni védekezésben való közreműködésével kapcsolatos HM-en belüli,
továbbá a HM-en kívüli minisztériumi szintű koordinációt,
g)
közreműködik a védelmi igazgatás területi szerveinek hatáskörébe utalt döntések előkészítésében és
végrehajtásában,
h)
ágazati szakértőt biztosít a KKB NVK-ba, és
i)
folyamatosan együttműködik az MHP IMK-val, és visszaellenőrzés által pontosított információkkal látja el
az MHP IMK-t az MH védekezésben való közreműködésével kapcsolatos igények vonatkozásában.
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9. §

(1) Az MHP IMK a HKR aktivizálása esetén részleges vagy teljes állománnyal az MH PK intézkedése alapján, a HM HOÁT
egyidejű tájékoztatása mellett kerül aktivizálásra.
(2) Az MHP IMK váltásvezető feladatait, valamint az MHP IMK szakmai feladatait az MH PK által kijelölt személyek
látják el.
(3) Az MHP IMK a katasztrófa időszakában
a)
összegyűjti és feldolgozza a várható és a bekövetkezett katasztrófák felméréséhez, értékeléséhez szükséges
információkat,
b)
riasztja a kijelölt végrehajtó erőket,
c)
kezdeményezi a végrehajtó erők igénybevételét,
d)
foganatosítja a miniszternek vagy az MH PK-nak a riasztott végrehajtó erők kirendelésére vonatkozó
döntéseit,
e)
irányítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásába bevont végrehajtó erőket,
f)
irányítja a veszélyeztetett katonai szervezetek biztonságos helyre történő kivonását,
g)
javaslatot tesz a HKR-be kijelölt végrehajtó erők alkalmazására, esetleges megerősítésére, váltására, valamint
a katasztrófavédelmi feladatokba további bevonandó erők kijelölésére és felkészítésére,
h)
időszakos és eseti jelentések formájában információt biztosít a HM HOT részére a végrehajtó erők
katasztrófavédelmi közreműködéséről,
i)
a várható és kialakult helyzettel kapcsolatos információk folyamatos és kölcsönös rendelkezésre állása
érdekében összekötőt biztosít a KKB NVK-ba, és
j)
előkészíti az MH PK katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos döntéseit.

10. §

(1) Az operatív csoport teljes állománnyal az MH PK vagy az MHP IMK parancsnok intézkedése alapján kerül
aktivizálásra.
(2) Az operatív csoport a katasztrófa időszakában az MHP IMK irányítása alapján az alárendeltségében lévő honvédségi
szervezetek helyi vezetési eleme útján vagy közvetlenül vezeti a végrehajtó erőket.

11. §		
A katasztrófavédelmi tevékenység során, szükség esetén az operatív csoportot működtető honvédségi szervezet
parancsnokának javaslatára az MHP IMK váltásvezető dönt a HKR-be kijelölt végrehajtó erőkből előzetesen
kialakított munkacsoportjaitól eltérő munkacsoportok kialakításáról, valamint ezek felkészítés utáni alkalmazásáról.
12. §		
A végrehajtó erők feladata
a)
a miniszter vagy az MH PK kirendelésre vonatkozó döntése, valamint az MHP IMK és az operatív csoport
feladatszabása alapján közreműködés a katasztrófák elleni védekezésben, és
b)
a nukleáris, radiológiai, vegyi és biológiai veszély előrejelzése, felmérése, ellenőrző és jelző szervezet
(MH Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer) működtetése, mérési adatok folyamatos
szolgáltatása Magyarország területén a gamma háttérsugárzás szintjéről, helyi riasztás adása veszélyes ipari
anyag jelenléte esetén, adatszolgáltatás a nukleáris és vegyi katasztrófák értékeléséhez.
13. §		
Az ÁIK – nukleáris, radiológiai, vegyi és biológiai veszéllyel összefüggő helyzetben – végrehajtja a 12. § b) pontjában
meghatározott feladatokat, értékelt adatokat szolgáltat az MH PK döntései előkészítéséhez, és azonnal értesíti
a közvetlenül veszélyeztetett honvédelmi szervezeteket.
14. §

(1) Az MH egészségügyi feladatokat ellátó központi szervezete az MHP IMK útján hajtja végre a katasztrófavédelmi
feladatok egészségügyi biztosítását, valamint ellátja a katasztrófavédelmi tervben meghatározott speciális
egészségügyi szakfeladatokat. Az MH működését érintő járványok, nemzetközi horderejű népegészségügyi
veszéllyel összefüggő helyzetek és járványügyi katasztrófák esetén aktiválja az MH JVCS-t.
(2) Az MH JVCS szakmai testületként működik, és javaslatot tesz az MHP IMK útján az MH PK részére a szükséges
járványügyi intézkedésekre.

15. §		
Az MH geoinformációkat szolgáltató szervezete geoinformációs adatokat biztosít a katasztrófák elleni védekezés
megszervezéséhez.
16. §

(1) A katasztrófavédelmi tevékenység helyszínén a kirendelt végrehajtó erők szakmai feladatait parancsnokaik útján
a helyi védelemvezető határozza meg.
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(2) A katasztrófavédelmi közreműködési feladatok végrehajtásában csak a kijelölt, felkészített, munkavédelmi
oktatásban részesített, a közreműködési feladatokhoz szükséges egyéni védőeszközökkel, egészségvédelmi
felszereléssel ellátott végrehajtó erők vehetnek részt.

5. Együttműködés a KKB munkaszerveivel
17. §

(1) Katasztrófa elleni védekezés időszakában a HM HOT állományából feladatellátásra a KKB NVK-ba delegált ágazati
szakértő látja el a honvédelmi ágazat képviseletét, amely feladatkörében folyamatosan és kölcsönösen információt
szolgáltat a HM HOT, valamint a KKB NVK részére.
(2) A KKB NVK-ba delegált ágazati szakértői feladatok ellátására a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló
szervezeti egységéből, valamint a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló és válságkezelésért felelős
önálló szervezeti egységéből kijelölt személy kerülhet kijelölésre.
(3) A katasztrófa elleni védekezés időszakában az MHP KKB NVK-val való kapcsolattartása a 9. § (3) bekezdés i) pontja
alapján történik.

18. §		
A KKB Tudományos Tanácsába és annak Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos Szekciójába ágazati
szakértőt a KKB-nek, a KKB Titkárságának vagy a KKB Tudományos Tanácsának felkérése esetén a HM HOÁT jelöl ki.

6. Katasztrófavédelmi riasztás, aktivizálás
19. §		
A HKR riasztása történhet
a)
az országos katasztrófavédelmi rendszer riasztásra jogosult szervei által,
b)
a honvédelmi ágazaton belüli súlyos szerencsétlenség, katasztrófa, valamint az ágazaton kívüli katasztrófa
esetén a honvédelmi szervezet parancsnoka vagy vezetője, illetve az ügyeleti szolgálatok jelentése alapján,
vagy
c)
az MH nukleáris, radiológiai, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére létrehozott szervezetének
értesítése alapján.
20. §

(1) A KKB-tól, a KKB NVK-tól, valamint annak működése eléréséig a hivatásos katasztrófavédelmi szervtől,
a védelmi igazgatás területi szerveitől vagy a kormányügyelettől érkező, a katasztrófavédelmi feladatokban
való közreműködésre történő felkérés, illetve a honvédségi közreműködés várható szükségességére vonatkozó
riasztás esetén a HM Ügyelet (a továbbiakban: HM Ü) haladéktalanul értesíti a HM HOÁT-ot, az ügyeletes HM-beli
felsővezetőt, továbbá tájékoztatja az MH Központi Ügyeletet (a továbbiakban: MH KÜ).
(2) A HM HOT részleges vagy teljes aktivizálása annak készenléti szolgálatban lévő állományának HM Ü általi riasztásán
keresztül történik. A HM HOT részleges vagy teljes aktivizálását – az MH PK egyidejű tájékoztatása mellett –
a HM HOÁT rendeli el.
(3) Az MH-tól a KKB NVK-ba beosztott összekötő, továbbá a HKR MH-n belüli elemeinek riasztáson keresztül történő
részleges vagy teljes aktivizálását az MH PK rendeli el a HM HOÁT tájékoztatása mellett.
(4) A HKR teljes aktivizálását a miniszter rendeli el a HM HOÁT és az MH PK együttes szakmai javaslatára.
(5) A HKR MH-n belüli elemeinek riasztását, és a riasztáson keresztül történő részleges vagy teljes aktivizálását
– azonnali intézkedést igénylő esetben az MH PK tájékoztatása mellett – az MHP IMK váltásvezetője is jogosult
elrendelni.

21. §

(1) A HM HOT, az MHP IMK, az operatív csoport állománya, az ÁIK kijelölt állománya, valamint a végrehajtó erők
meghatározott munkacsoportjaiba kijelölt állomány laktanyán kívüli készenléti szolgálatot lát el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott készenlétben lévő HKR elemek részleges vagy teljes aktivizálását a jogosultak
az arra okot adó helyzet szakmai szempontok szerinti értékelése alapján rendelik el. A szakmai értékelés kiterjed
különösen a kialakult helyzet földrajzi kiterjedésére, a fenyegetett személyek és anyagi javak körére, valamint
a honvédségi közreműködés mértékére.

7. A honvédelmi erők ágazaton kívüli igénybevételének rendje
22. §

(1) A végrehajtó erők katasztrófavédelmi közreműködés céljából való kirendelésének általános rendje szerint
a katasztrófa típusa szerinti országos illetékességű irányító szerv, illetve a védelmi igazgatás területi szerve
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a honvédségi közreműködésre vonatkozó kérését a KKB-hez vagy a KKB NVK-hoz terjeszti fel. A KKB vagy a KKB NVK
az igényeket továbbítja a HM Ü részére. Ha a KKB vagy a KKB NVK nem kerül összehívásra, továbbá aktivizálásra,
a honvédségi közreműködésre vonatkozó kérést közvetlenül vagy a kormányügyelet útján kell a HM Ü részére
megküldeni.
(2) A HM Ü a beérkezett honvédségi közreműködésre vonatkozó kérésről haladéktalanul értesíti a HM HOÁT-ot,
az ügyeletes HM-beli felsővezetőt és az MH KÜ-t.
(3) A kijelölt végrehajtó erők katasztrófavédelmi közreműködés céljából történő kirendeléséről a miniszter vagy
az MH PK dönt.
23. §		
A honvédségi erők kirendelésének 22. §-ban meghatározott általános rendjétől eltérően a honvédségi erők azonnali
katasztrófavédelmi közreműködésére a Hvt. 37. § (3a) bekezdésében meghatározott körülmények fennállása és
eljárásrend szerint kerülhet sor.

8. A HKR működési feltételei biztosításának feladatai a védekezésre történő felkészülés időszakában
24. §		
A miniszter a felkészülés és a megelőzés időszakában
a)
kiadja a HKR szervezeti és működési szabályzatát, és
b)
szabályozza a HM-ben működő ügyeleti és készenléti szolgálatokba vezényelt állomány vezénylésének
rendjét.
25. §

(1) A HM HOÁT a felkészülés és a megelőzés időszakában
a)
gondoskodik a HKR felkészítéséről,
b)
gondoskodik a HKR minisztériumi szintű szabályozóinak kidolgozásáról és naprakészen tartásáról,
c)
irányítja a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos nemzetközi együttműködést,
d)
kijelöli az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv gondozását végző munkacsoportban a HM-et
képviselő ágazati szakértőket,
e)
meghatározza a HM HOT szakmai összetételét,
f)
gondoskodik a HKR működtetéséhez szükséges elkülönített költségvetési javaslat összeállításáról,
g)
évente a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) előzetes egyetértésével kiadandó belső
rendelkezésben meghatározza a HKR következő évi működésének, valamint fejlesztésének fő irányait, és
h)
képviseli az ágazatot a KKB-ban.
(2) A HM KÁT a felkészülés és a megelőzés időszakában
a)
gondoskodik a HKR minisztériumi szintű szabályozói kidolgozása és naprakészen tartása jogi, kodifikációs
feladatainak biztosításáról,
b)
az (1) bekezdés g) pontja szerinti belső rendelkezéssel való előzetes egyetértésével hozzájárul a HKR
működése, valamint fejlesztése fő irányainak meghatározásához,
c)
a HM HOÁT alárendeltségében előkészített szakmai javaslat alapján kialakított, a HKR működtetéséhez
szükséges elkülönített költségvetési előirányzat biztosításával gondoskodik a HKR működőképességéről és
lehetőségeken belüli fejlesztéséről, továbbá a HKR feladatok során alkalmazandó egyes speciális eszközök és
felszerelések biztosításáról.

26. §		
Az MH PK a felkészülés és a megelőzés időszakában
a)
szabályozza a végrehajtásban részt vevő honvédségi szervezetek katasztrófavédelmi alkalmazási terveinek
kidolgozását,
b)
intézkedik az operatív csoportok és a végrehajtó erők kijelölésére,
c)
jóváhagyja az MH katasztrófavédelmi tervét,
d)
biztosítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtására kijelölt erők igénybevételi feltételeinek folyamatos
meglétét,
e)
szabályozza az alárendeltségébe tartozó készenléti szolgálatok vezénylésének, ellátásának rendjét,
a HKR MH-n belüli riasztási feltételeit,
f)
gondoskodik a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges technikai eszközök
hadrafoghatóságáról,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

g)
h)
i)
27. §
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kijelöli az MH nukleáris, radiológiai, vegyi és biológiai veszély előrejelzésére, felmérésére létrehozott szervezet
HKR részeként működő elemeit, továbbá szabályozza a működésük rendjét,
meghatározza az MHP IMK szakmai összetételét, és
kijelöli a KKB NVK-ba az MH-t képviselő összekötőt.

(1) A HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló és válságkezelésért felelős önálló szervezeti egysége
a felkészülés és a megelőzés időszakában
a)
felelős a Kat. 82. § (3) bekezdése szerinti miniszteri rendelet tervezetének szakmai előkészítéséért – a HM
veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége bevonásával –,
b)
előkészíti a HKR szervezeti és működési szabályzatát,
c)
előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a HKR költségvetési előirányzatai felhasználására vonatkozó
irányelveket, a katasztrófavédelmi elemi költségvetést, valamint a hozzá kapcsolódó éves beszerzési tervet,
d)
végzi a HKR fenntartására és fejlesztésére fordítandó költségvetési előirányzat elosztásának szakmai
koordinációját, éves tervezési, továbbá annak időarányos felhasználása ellenőrzési feladatait, valamint
az azzal kapcsolatos HM és MH közötti koordinációs feladatokat,
e)
meghatározott szakállományának készenléti vagy ügyeleti szolgálatba vezénylésével biztosítja a HM HOT
aktivizálhatóságát és annak működését,
f)
tervezi és végrehajtja a HM HOT-ba vezényelhető állomány katasztrófavédelmi szakmai felkészítését,
g)
koordinálja a KKB-val és annak szerveivel való kapcsolattartást, képviseli a HM-et a katasztrófavédelemmel
kapcsolatos országos és nemzetközi rendezvényeken,
h)
végzi a katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésének és végrehajtásának minisztériumi szintű koordinációs
feladatait,
i)
koordinálja a HM HOÁT KKB tagságából adódó honvédelmi ágazati katasztrófavédelmi feladatokat, és
j)
biztosítja a HM HOT és a katasztrófavédelmi feladatokban való honvédségi közreműködés HM-en belüli
feladatait végző válságkezelési csoport működtetéséhez szükséges feltételeket.
(2) A HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége a felkészülés és a megelőzés időszakában
a)
koordinálja a HM HOÁT KKB tagságából adódó védelmi igazgatási feladatokat,
b)
szakmai segítséget nyújt a védelmi igazgatás területi szervei részére intézkedési tervek kidolgozásához,
c)
a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel együttműködve részt vesz a védelmi igazgatás területi szerveinek
elnökei részére szervezett komplex védelmi igazgatási továbbképzések megszervezésében, végrehajtásában,
d)
javaslatot tesz a HM HOÁT részére a központi államigazgatási szervekkel való védelmi igazgatási szakmai
kapcsolattartás rendjére,
e)
meghatározott állományának készenléti vagy ügyeleti szolgálatba vezénylésével biztosítja a HM HOT
aktivizálhatóságát és annak működését, és
f)
közreműködik a HM HOT-ba vezényelhető állomány katasztrófavédelmi szakmai felkészítésében.
(3) A Magyar Honvédség Parancsnokságának (a továbbiakban: MHP) az MHP IMK működtetéséért felelős önálló
szervezeti egysége a felkészülés és a megelőzés időszakában
a)
összeállítja az MH katasztrófavédelmi tervét,
b)
részt vesz a katasztrófavédelmi gyakorlatok előkészítésében és levezetésében,
c)
összehangolja a más magasabb szintű parancsnokság, az MH PK közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetek és a végrehajtó erők katasztrófavédelemmel kapcsolatos operatív tervező és kidolgozó munkáját,
irányítja azok katasztrófavédelmi felkészítését,
d)
biztosítja az MHP IMK riasztási, aktivizálási feltételeit,
e)
szervezi és végrehajtja a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt erők felkészítésének és készenlétének
ellenőrzését, és
f)
előkészíti, valamint levezeti az MHP IMK katasztrófavédelmi feladatokra történő szakmai felkészítését.
(4) A HM veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége
a)
végzi az ágazati objektumok veszélyességi minősítésének nyilvántartását, és
b)
működteti az ágazati veszélyes anyag és veszélyes objektum adatbázist.
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(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti adatbázis felhasználhatóságát a HM veszélyes katonai objektum felügyeleti
hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége biztosítja az MHP-nak az MHP IMK működtetéséért felelős
önálló szervezeti egysége és az ÁIK-ot működtető honvédségi szervezet részére.

9. Az ágazati létesítmények katasztrófavédelmi tervezése
28. §		
A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy a veszélyes katonai objektum veszélyességi övezetében lévő, más
jogszabály hatálya alá nem tartozó ágazati létesítményekre az ágazati létesítmény parancsnoka objektumvédelmi
tervet készít.

10. Segítségnyújtás a nemzetközi katasztrófavédelmi feladatokhoz
29. §

(1) A katasztrófák elleni védekezés tárgykörében a Kormány döntéseinek és az Országgyűlés határozatainak
előkészítésével kapcsolatos ágazati feladatokat, valamint a nemzetközi katasztrófavédelmi feladatok ágazati
koordinációját a HM HOÁT végzi.
(2) A HKR nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban közreműködő erői és eszközei kijelölésével,
felkészítésével és igénybevételével kapcsolatos, a Kormány döntéséből adódó feladatokat – az érintett honvédelmi
szervezetekkel együttműködésben – az MH PK végzi.

11. A katasztrófavédelemmel kapcsolatos képzés, felkészítés, kiképzés
30. §

(1) A HM HOÁT irányítást gyakorol a HM HOT felkészítése, kiképzése, továbbképzése, valamint gyakorlatokon történő
részvétele felett.
(2) Az MH PK
a)
irányítást gyakorol az MH-n belüli HKR elemek katasztrófavédelmi felkészítése, kiképzése, továbbképzése,
valamint gyakorlatokon történő részvétele felett,
b)
intézkedik a katasztrófavédelemre kijelölt alárendeltségében lévő állomány felkészítési rendszere, módszere,
tematikája kidolgozására,
c)
biztosítja az országos katasztrófavédelmi rendszer, nemzetközi katasztrófavédelmi együttműködés keretében
szervezett közös kiképzéseken, gyakorlatokon az MH részvételét, és
d)
jóváhagyja az MHP-nak az MHP IMK működtetéséért felelős önálló szervezeti egysége által az MHP IMK
katasztrófavédelmi felkészítésére vonatkozó felkészítési tervét.
(3) A katasztrófavédelmi felkészítés és kiképzés kiterjed a katasztrófavédelmi munkavédelem és balesetelhárítás
különös szabályaira is.

12. A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását követő intézkedések
31. §		
A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását követően haladéktalanul fel kell mérni, és elkülönítetten nyilván
kell tartani a keletkezett károkat, a vagyoni hátrányokozást, a védekezésben részt vevők egészségkárosodását,
a balesetet, valamint a felmerült költségtérítési igény mértékét.

13. A lakosság tájékoztatása
32. §

(1) A HM kommunikációs tevékenységéért felelős szervezeti egysége
a)
végzi a lakosságtájékoztatás, a társadalommal és a sajtóval való kapcsolattartás minisztériumi szintű
feladatait,
b)
elkészíti a nukleáris veszélyhelyzetre vonatkozó ágazati lakossági tájékoztatási tervet, és
c)
nukleáris veszélyhelyzetben működteti a Lakossági Tájékoztatási Munkacsoportot.
(2) A lakossági tájékoztatás, a társadalommal és a sajtóval való kapcsolattartás MH szintű feladatait az MHP
kommunikációs tevékenységéért felelős szervezeti egysége végzi a HM sajtófőnökének irányítása alatt.
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14. Záró rendelkezések
33. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
34. §		
A HM Ü feladatait annak működésének megkezdéséig az MH KÜ – alapfeladatai ellátása mellett – látja el.
35. §		
Hatályát veszti a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
1/2019. (I. 31.) HM rendelet.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 27/2021. (XII. 17.) HM rendelete
a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10a. Méretes Szabóság: a tábornoki, ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztást betöltő főtisztek, továbbá
a nyugállományú tábornokok egyenruházati cikkeinek mérték utáni készítését végző szervezeti elem;”
(2) Az R. 1. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„12. Öltözködési Szabályzat: az egyenruházat viselésére vonatkozó szabályokat meghatározó, a honvédelemért
felelős miniszter által kiadott rendelet;”
(3) Az R. 1. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„14. ruházati szakterület: a honvédelmi szervezet ruházati ellátását végző szervezeti elem;”
(4) Az R. 1. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„15. ruházati szolgáltatás: mérték utáni ruházat készítése, ékítmények hímzése, textiltisztítás, lábbeli fertőtlenítés,
hadfelszerelési cikkek javítása, karbantartása;”

2. §

(1) Az R. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igényjogosult)
„b) – ha az egyenruházat tényleges biztosításával történik az ellátása – felelős a ruházati szakanyagok jogosultság
keletkezését követő átvételéért, továbbá a mérethelyesség soron kívüli ellenőrzéséért,”
(2) Az R. 2. § (2) bekezdés c) pontja a következő cd) és ce) alponttal egészül ki:
(Az igényjogosult
amennyiben ruházati utalványfüzet kibocsátásával valósul meg az ellátása,)
„cd) köteles a ruházati utalványfüzet elvesztését és az előtalálását haladéktalanul bejelenteni, és
ce) köteles az érvényességi időt vesztett, vagy a keretmaradvánnyal nem rendelkező ruházati utalványfüzetet
a ruházati szakterület részére leadni.”

3. §		
Az R. a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. A ruházati illetmények tervezése, felhasználása és elszámolása
2/A. § (1) A ruházati illetmények tervezésének, felszámításának alapja a norma, amelyet a honvédelemért felelős
miniszter évente határoz meg.
(2) A felszámítható jogcímek alapadatait a norma tartalmazza.
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(3) A ruházati illetményt felszámítani a békében rendszeresített létszámadatok, az állománytáblában, munkaköri
jegyzékben rögzített munkaköri azonosító kód vonzatú tényleges beosztások, valamint az egyéb felszámítható
jogcímek igazolt tényleges számadatai után lehet.
(4) A felszámítási kimutatás a jogcím szerinti ruházati illetmény és a létszám alapadat együttes szorzata, amely
a következő év szükségletét határozza meg.
2/B. § (1) A Honvédség összesített ruházati felszámítási kimutatása a Honvédség ruházati szakterületének
a következő költségvetési évre vonatkozó központi és nemzetközi költségvetési erőforrás tervének az alapokmánya.
(2) A honvédelmi szervezet az éves megrendeléseket a felszámítási kimutatással összhangban, az abban szereplő
felszámítási jogcímek pénzösszege alapján, a ruházati termékek és a rendszeresített nyomtatványok egységárait
megállapító szakutasítás figyelembevételével készíti el.
2/C. § A beszerzési eljárások tervezésének előkészítésekor elemezni kell az előző költségvetési év főbb adatait,
a kitűzött célokat, a gazdálkodás tapasztalatait, a meglévő ruházati készletek mennyiségét, minőségét, a tervezett
költségvetési előirányzatokat, valamint a ruházati ellátással és szolgáltatással kapcsolatos követelményeket és ezek
együttes hatását a beszerzésekre.”
4. §		
Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szolgálati viszony megszűnését követően állományba visszavett hivatásos és szerződéses tiszt,
altiszt alapfelszerelési ruházati illetményre a visszavétel napjától – próbaidő kikötése esetén annak leteltét
követően – jogosult.”
5. §		
Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az utánpótlási ruházati illetmény az alapfelszerelési ruházati illetményre való jogosultságot követő évtől, évente
járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy biztosítsa az igényjogosult elhasználódott egyenruházatának
pótlását.”
6. §		
Az R. 7. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(Kiegészítő ruházati illetményre jogosult)
„k) a légiutas-kísérési feladatokban részt vevő hivatásos és szerződéses állomány és
l) a repülőszerelő fegyvernemi azonosítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítő hivatásos és
szerződéses tiszt, altiszt, illetve legénységi állomány.”
7. §		
Az R. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti időtartamokra arányosított ruházati illetmény összegével az utánpótlási ruházati
illetményt csökkenteni kell.”
8. §		
Az R. 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A KNBSZ esetében az éves utánpótlási ruházati illetmény előrehozását és pénzbeli juttatás teljesítését
a KNBSZ főigazgatója saját hatáskörében szabályozza.”
9. §

(1) Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A nyugdíj előtti rendelkezési állomány esetén a hivatásos tiszt és altiszt ruházati illetmény keretösszegének
maradványát az ellátásért felelős honvédségi szervezetnek legkésőbb a rendelkezési állomány kezdő napját
megelőző munkanapon kell elszámolni.”
(2) Az R. 19. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az igényjogosult ruházati utalványfüzet terhére történő anyagátvételre a ruházati illetményének elszámolásáig
jogosult.”

10. §		
Az R. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. A ruházati illetmény terhére történő ruházati ellátás
19/A. § (1) Alapfelszerelési ruházati illetményre jogosult hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti állomány a köznapi
és társasági ruházatát utalványfüzet terhére szerzi be a Katonai Ruházati Ellátó Ponton, Méretes Szabóságnál vagy
a szolgáltatónál. A 15M gyakorló ruházattal és felszereléssel történő ellátás az alapfelszerelési ruházati illetmény
terhére az egyenruházat tényleges biztosításával és a Katonai Ruházati Ellátó Ponton keresztül történik.
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(2) Utánpótlási ruházati illetményre jogosult hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti állomány az elhasználódott
köznapi, társasági és 15 M gyakorló ruházat, valamint felszerelés pótlását a ruházati illetménye terhére szerzi be
a Katonai Ruházati Ellátó Pontnál, Méretes Szabóságnál vagy a szolgáltatónál.”
11. §		
Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ellátás körébe a társasági ruházati cikkek vonhatók be.”
12. §		
Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A természetbeni ellátásra jogosultat – a logisztikai utaltsági rendnek megfelelően – az ellátásért felelős
ruházati szakterület a ruházati raktári készletéből látja el mérethelyes ruházattal.
(2) A hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt első ellátmányként a 15 M gyakorló ruházattal történő ellátását
az ellátásért felelős ruházati szakterület hajtja végre.
(3) A legénységi állomány az elhasználódott ruházatának a cseréjét, utánpótlását az ellátásért felelős ruházati
szakterület hajtja végre.
(4) A legénységi állomány tagja részére az alapfelszerelési ellátmányt az alapkiképzés megkezdésekor a kiképzést
végrehajtó honvédségi szervezet biztosítja. Az így kiadott alapellátmány az alapkiképzés befejezését követő
beosztásba helyezés során is a legénységi állomány egyenruházati ellátását képezi.
(5) A természetben ellátott részére – ha az elhelyezése nem otthonában valósul meg – a 4. mellékletben
meghatározott változatok szerinti ágyfelszerelést kell biztosítani. Az ágynemű rendszeres cseréjéről és tisztításáról
az ellátásért felelős ruházati szakterületnek kell gondoskodnia.
(6) Az állomány honvédelmi szervezetek közötti áthelyezése, vagy vezénylése során az alapfelszerelési ellátmányát
a számviteli előírásoknak megfelelően az ellátásért felelős honvédelmi szervezetek között át kell csoportosítani.
(7) Az igényjogosult részére természetbeni ellátás keretében biztosított egyenruházati szakanyagokról az ellátásért
felelős ruházati szakterület méret szerinti operatív nyilvántartást vezet.
(8) Az ÖT állomány ruházatának biztosítását az ellátásért felelős ruházati szakterület hajtja végre.
(9) Ha az ÖT állomány beosztásra történő felkészítésének és tényleges szolgálatteljesítésének helyszíne nem egyezik
meg, a részére biztosított teljes önkéntes tartalékos alapfelszerelést mérethelyesen át kell adni.
(10) A honvéd tisztjelölt, altiszt-jelölt ruházatának biztosítását az ellátásért felelős ruházati szakterület hajtja végre.
A honvéd tisztjelölt, altiszt-jelölt jogviszony megszűnését követően hivatásos vagy szerződéses állományba vett,
felavatott tiszt, altiszt részére, az állományba vételt megelőzően – szakmai végzettségének megfelelően, első
beosztásától függően, a haderőnemi és fegyvernemi sajátosságokat figyelembe véve – az önálló szervnek tiszti,
altiszti alapfelszerelést kell kiadni, valamint az alapfelszerelési ruházati utalványfüzetben alapfelszerelési ruházati
illetményt kell hitelesíteni a tárgyévi norma alapján.
(11) A természetben ellátottól a jogviszonyának megszűnésével egyidejűleg a kiadott egyenruházatot azonnali
hatállyal be kell vonni.
(12) Közjogi méltóságok, politikai felsővezetők, közigazgatási államtitkárok, helyettes államtitkárok, illetve
a természetbeni ellátásra jogosultak részére kiadott ruházati szakanyagok egyedi elbírálás alapján a Magyar
Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnökének engedélyével saját
tulajdonba adhatók.”
13. §

(1) Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A KNBSZ hivatásos állományának öltözete egyenruházatból és polgári ruházatból áll, amelynek biztosítása
utánpótlási ruházati utalványfüzet kiadása nélkül valósul meg.”
(2) Az R. 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A KNBSZ-hez vezényelt tiszt, altiszt az utánpótlási ruházati utalványfüzetben biztosított ruházati illetményre
az átvezénylés időpontjáig jogosult.”

14. §		
Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § A pénzbeli kifizetésekre való jogosultságot, valamint annak összegét a tárgyévi norma határozza meg.”
15. §		
Az R. 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Magyarország határain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató műveletekben (a továbbiakban:
missziós feladat) részt vevő hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti, valamint a legénységi szerződéses állomány tagja
a 3. mellékletben meghatározott ruházattal és felszereléssel kerül ellátásra.

10854

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 231. szám

(2) Ha a missziós feladat megkezdése előtt a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja nem rendelkezik
a ruházati szakanyagok átvételéhez elegendő ruházati illetménnyel, akkor kérelmeznie kell a tárgyévet követő év
utánpótlási ruházati illetményének a 17. § (3) bekezdése szerinti előrehozását.”
16. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

17. §		
Az R.
a)
1. § 1. pontjában az „a ruházati szolgálat” szövegrész helyébe az „a ruházati szakterület” szöveg,
b)
2. alcím címében, 17. § (3) bekezdés a) pontjában a „parancsnok” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezet
vezetője” szöveg,
c)
2. § (1) bekezdésében az „A honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetője (a továbbiakban együtt:
parancsnok)” szövegrész helyébe az „A honvédelmi szervezet vezetője” szöveg,
d)
2. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „a KREP-ből, RM-ből” szövegrész helyébe az „a Katonai Ruházati
Ellátó Pontból, a Méretes Szabóságból” szöveg,
e)
2. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „a KREP-ből, az RM-ből” szövegrész helyébe az „a Katonai Ruházati
Ellátó Pontból, a Méretes Szabóságból” szöveg,
f)
3. §-ában az „A Hjt. 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos kivételével az igényjogosultak
egyenruházati ellátása” szövegrész helyébe az „Az igényjogosultak egyenruházati ellátása” szöveg,
g)
4. § (1) bekezdésében a „minimális egyenruházattal” szövegrész helyébe a „minimális egyenruházattal,
amelynek biztosítása természetbeni ellátás keretében történik” szöveg,
h)
4. § (2) bekezdésében a „Próbaidős ruházati illetményre jogosult” szövegrész helyébe a „Próbaidős
természetbeni ruházati ellátásra jogosult” szöveg,
i)
5. § (2) bekezdés f ) pontjában az „önkéntes tartalékos” szövegrész helyébe az „önkéntes tartalékos
(a továbbiakban: ÖT)” szöveg,
j)
6. § (2) bekezdés g) pontjában, 7. § (2) bekezdés j) pontjában az „önkéntes tartalékos” szövegrész helyébe
az „ÖT” szöveg,
k)
7. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Hjt.” szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)” szöveg,
l)
10. § (2) bekezdésében az „A KREP-ben, az RM-ben” szövegrész helyébe az „A Katonai Ruházati Ellátó Pontnál,
a Méretes Szabóságnál” szöveg,
m)
10. § (5) bekezdésében az „a KREP, az RM vagy a szolgáltató” szövegrész helyébe az „a Katonai Ruházati Ellátó
Pont, a Méretes Szabóság, a szolgáltató vagy a ruházati szakterület képviselője” szöveg,
n)
13. § (1) bekezdésében a „KNBSZ” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban:
KNBSZ)” szöveg,
o)
17. § (4) bekezdésében az „elvesztését” szövegrész helyébe az „elvesztését, megrongálódását,
megsemmisülését” szöveg,
p)
18. §-ában a „jogosulatlanság fennállásakor” szövegrész helyébe a „jogosultság megszűnésének esetén”
szöveg,
q)
19. § (6) bekezdésében a „(2) bekezdés a) és e) pontja” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) pontja” szöveg,
r)
25. § (4) bekezdésében az „A hadszíntéren” szövegrész helyébe az „A műveleti területen” szöveg
lép.
18. §		
Hatályát veszti az R.
a)
1. § 4. pontjában a „természetbeni” szövegrész,
b)
1. § 5. pontja,
c)
1. § 7. pontja,
d)
1. § 9. pontjában az „(a továbbiakban: KREP)” szövegrész,
e)
6. § (3) bekezdése,
f)
9/A. §-a,
g)
17. § (2) bekezdése,
h)
19. § (2) bekezdésében a „meg nem hosszabbított” szövegrész,
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i)
j)

9. alcíme,
28. §-a.

19. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

10856

1. melléklet a 27/2021. (XII. 17.) HM rendelethez
„1. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

1. AZ ALAPFELSZERELÉSI RUHÁZATI ILLETMÉNYBE TARTOZÓ ELLÁTMÁNY ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE
1.1. Köznapi, társasági és hallgatói díszruházat
A

B

C

D

1

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Nő

Ffi.

Nő

1

1

3

Ffi.

Nő

Ffi.

Nő

4

Köznapi Bocskai-sapka szerelve

db

1

5

Köznapi sapka

db

1

6

Sötétkék köznapi sapka

db

7

Hadihajós köznapi tányérsapka szerelve

db

8

Társasági Bocskai-sapka szerelve

db

9

Sötétkék tányérsapka szerelve

db

10

Hadihajós társasági tányérsapka szerelve

db

11

Női kalap szerelve

db

1

1

12

Fekete női kalap szerelve

db

1

1

13

Nyaksál

db

14

Fekete nyaksál

db

15

Női nyaksál

db

16

Női fekete nyaksál

db

17

Köznapi zubbony

db

18

Sötétkék köznapi zubbony

db

19

Köznapi pantalló

db

20

Sötétkék köznapi pantalló

db

21

Köznapi női zubbony

db

Ffi.

Nő

Ffi.

Honvéd tisztjelölt

Hadihajós

Légierős

Repülőszerelő

Ejtőernyős

Megnevezés

Általános

2

Mértékegység

Hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja részére

Nő

Ffi.

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

2

2

1

1
1

1

1

1
1

2
1

1

1

2

2
1
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1

1

db
db

24

Sötétkék köznapi női szoknya

db

25

Köznapi női pantalló

db

26

Sötétkék női köznapi pantalló

db

27

Társasági zubbony

db

28

Sötétkék társasági zubbony

db

29

Hadihajós társasági zubbony

db

30

Fekete társasági pantalló

db

31

Sötétkék társasági pantalló

db

32

Társasági női kosztümkabát

db

33

Sötétkék társasági női kosztümkabát

db

34

Fekete társasági női szoknya

db

35

Sötétkék társasági női szoknya

db

36

Fekete női pantalló

db

37

Posztóköpeny

db

38

Sötétkék posztóköpeny

db

39

Női köpeny béléssel

db

40

Sötétkék női köpeny béléssel

db

41

3/4-es ballonkabát

db

42

Sötétkék 3/4-es ballonkabát

db

43

Női ballonkabát

db

44

Sötétkék női ballonkabát

db

45

4/4-es ballonkabát

db

46

Sötétkék 4/4-es ballonkabát

db

47

Köznapi nyakkendő

db

48

Fekete köznapi nyakkendő

db

49

Köznapi női nyakkendő

db

50

Fekete köznapi női nyakkendő

db

51

Fekete társasági nyakkendő

db

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
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22
23

1

Fekete társasági női nyakkendő

db

Köznapi ing hosszú ujjú

db

1

1

1

54

Köznapi ing rövid ujjú

db

1

1

1

55

Világoskék köznapi ing hosszú ujjú

db

1

1

1

56

Világoskék köznapi ing rövid ujjú

db

1

1

1

57

Köznapi női ing hosszú ujjú

db

1

1

1

58

Köznapi női ing rövid ujjú

db

1

1

1

59

Világoskék köznapi női ing hosszú ujjú

db

1

1

1

60

Világoskék köznapi női ing rövid ujjú

db

1

1

1

61

Társasági fehér ing hosszú ujjú

db

62

Társasági fehér női ing hosszú ujjú

db

63

Társasági fehér ing rövid ujjú

db

64

Társasági fehér női ing rövid ujjú

db

65

Barna zokni

pár

3

3

66

Hosszú ujjú ingblúz

db

1

1

67

Hosszú ujjú világoskék ingblúz

db

68

Hosszú ujjú női ingblúz

db

69

Hosszú ujjú világoskék női ingblúz

db

70

Fekete zokni

pár

1

1

71

Félcipő

pár

1

1

72

Fekete félcipő

pár

1

1

73

Női cipő

pár

1

1

74

Fekete női cipő

pár

1

1

75

Gyakorló pulóver

db

76

Sötétkék gyakorló pulóver

db

77

Bőrkesztyű

pár

1

1

1

1

78

Fekete bőrkesztyű

pár

1

1

1

1

79

Deréköv

db

1

1

1

1

80

Fekete deréköv

db

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

81

Köznapi paroli rendfokozati jelzés

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
3

1

1

1

1

3

1
3

1
3

1
1

2

2

2

1
1

2

2

2

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
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1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
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52
53

Köznapi paroli évfolyamjelzés

pár

83

Társasági paroli rendfokozati jelzés

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

84

Csillag

db

4

4

4

4

4

4

4

4

85

Hadihajós rendfokozati jelzés

pár

86

Vállzsinór

db

2

87

Nyakkendőtű, kézelőgomb

db

1

88

Állományt kifejező jelvény

db

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

89

Névkitűző

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

90

Rendfokozati jelzés posztóköpenyre

pár

1

91

Rendfokozati jelzés női köpenyre

pár

92

Paroli posztóköpenyre

pár

93

Paroli női köpenyre

pár

94

Végzettséget kifejező jelvény

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

95

Fegyvernemi jelvény

pár

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

96

Szúrósgomb

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

97

Csapatkarjelzés köznapi

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

1

2

2

1

1
1

1

2

1

1
1

1

2

1

1
1

2

2

1
2

2

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

98

Csapatjelvény

db

99

Hímzett köznapi évfolyamjelzés

pár

100

Hímzett köznapi rendfokozati jelzés

pár

101

Hímzett sötétkék köznapi rendfokozati jelzés

pár

102

Hímzett társasági rendfokozati jelzés

pár

103

Hímzett gyakorló évfolyamjelzés

pár

104

Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

105

Hímzett név felirat tépőzáras

db

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

106

Hímzett államjelzés tépőzáras

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

107

Hallgatói díszzubbony

db

108

Hallgatói női díszzubbony

db

109

Nyakgallér

db

1

1

110

Évfolyamjelzés díszzubbonyra

pár

1

1

111

Hallgatói díszcsákó szerelve

db

1

1

3
1

3
1

3
1
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82

3
1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1
1
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Nadrágtartó

db

1

1

113

Fehér kesztyű

pár

1

1
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112

1.2. Hadi- (gyakorló) ruházat
A

B

C

D

E

F

G

Hivatásos és szerződéses tiszti,

1

H

I

J

K

Önkéntes Tartalékos

db

1

1

1

1

5

Sisaksapka

db

1

1

1

1

6

15M gyakorló sisakborító

db

1

1

1

1

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

7

Nedvszívó kendő (porvédő sál)

db

1

1

1

1

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

8

15M gyakorló téli fejvédő

db

1

1

1

1

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

9

15M kiképzési / műveleti zubbony

db

2

2

4

2

2

2

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

10

15M kiképzési / műveleti nadrág

db

2

2

4

2

2

2

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

11

15M gyakorló esővédő kabát

db

1

1

1

1

1

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

12

15M gyakorló polárpulóver

db

1

1

1

1

1

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

Megjegyzés

15M gyakorló kalap

Szolgálat

4

Önkéntes Katonai

1

ruházati
illetmény

Tartalékos

1

ellátás keretében

keresztül,

Önkéntes Védelmi

1

természetbeni

Ellátó Ponton

Önkéntes Terület-

1

készletéből

védelmi Tartalékos

db

Katonai szervezet

Tartalékos

Honvéd altiszt-jelölt

15M gyakorló sapka

2

Katonai
Ruházati

Önkéntes Műveleti

Honvéd tisztjelölt

3

Megnevezés

Mértékegység

Legénységi

altiszti állomány

terhére

1

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.
Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

1

1

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.
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15M gyakorló esővédő poncho

db

1

1

14

15M gyakorló esővédő nadrág

db

1

1

1

1

15

Téli kesztyű

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

16

Téli felső

db

2

2

2

2

1

1

1

1

17

Téli alsó

db

2

2

2

2

1

1

1

1

18

15M hosszú ujjú gyakorló harci
póló

db

2

2

19

15M gyakorló póló/gyakorló póló

db

3

7

4

4

3

20

Gyakorló zokni

pár

7

7

7

7

3

21

Bakancs HAIX Nepal Pro

pár

1

2

1

1

22

Hevederöv

db

1

1

1

1

23

Bakancstisztító készlet

db

1

1

1

1

24

Varrókészlet

db

1

1

1

1

25

Elemlámpa

db

1

1

26

Multifunkciós zsebkés

db

1

1

27

Hálózsák

db

1

1

1

1

28

Hálózsák lepedő

db

2

2

2

2

29

Hátizsák

db

1

1

30

Kulacs evőcsészével

db

1

1

1

1

1

31

Evőeszköz készlet

db

1

1

1

1

1

32

Hímzett névfelirat tépőzáras

db

4

4

4

4

2

2

2

33

Hímzett gyakorló rendfokozati
jelzés

db

5

5

5

5

2

2

2

34

Hímzett államjelző

db

4

4

4

4

2

2

2

35

Hímzett színes nemzeti színű pajzs

db

4

4

4

4

2

2

36

Gyakorló csapatkarjelzés

db

2

4

1

1

2

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

1

2

3

1

3

4

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

3

3

Kiadást követően az igényjogosult
tulajdonába kerül.

1

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

1

1

1

2

10861

1

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.
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Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

13
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37

Különleges katonai képességet
kifejező karfelirat (külön igény
szerint)

db

38

Szakcsapatot és vezetési szintet
kifejező hímzett felirat

db

39

Bakancsápoló

tub

40

90 M nyári gyakorló sapka

db

1

1

41

90 M téli gyakorló sapka

db

1

1

42

Fekete barett sapka szerelve

db

43

Csősál

db

1

44

90 M gyakorló zubbony

db

2

2

45

90 M gyakorló nadrág

db

2

2

46

90 M/2008 M gyakorló kabát

db

1

1

47

90 M/2008 M gyakorló kabátbélés
(polárpulóver)

db

1

1

48

2000 M gyakorló zubbony

db

2

2

49

2000 M gyakorló nadrág

db

2

2

50

93 M esővédő zubbony

db

1

1

51

Szakmai sál (fegyvernemi színű)

db

52

Tartalékos szolgálati bakancs

pár

1

53

Gyakorló paroli rendfokozati jelzés
tépőzáras

pár

2

54

Önkéntes tartalékos hímzett
karfelirat

db

2

2

55

Málhazsák

db

1

1

1

1

56

Rohamsisak

db

1

1

1

1

57

90 M tereptarka sisakborító

db

58

Brit gyakorló zubbony

db

2

59

Brit gyakorló nadrág

db

2

60

Brit gyakorló kabát

db

1

61

Brit polárpulóver

db

1

4

2

4

2
1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Feladat függvényében
az ÖT állomány részére kiadható.

1
1

1
2

1
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1

1

Brit gyakorló póló

db

5

63

Brit hosszú ujjú harci poló

db

1
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1.3. Sportfelszerelés
F

3

G

H

I

Honvéd altiszt-jelölt
Próbaidő alatt

követően

Próbaidőt

Megnevezés

Próbaidő alatt

2

E

Honvéd tisztjelölt
Mértékegység

1

D

Ffi.

Nő

Megjegyzés

C

követően

B

Próbaidőt

A

Ffi.

Nő

4

Táska

db

1

1

1

1

1

1

5

Melegítő öltöny

db

1

1

1

1

1

1

6

Sportpóló

db

1

1

1

1

1

1

7

Sportnadrág

db

1

1

1

1

1

1

8

Sportzokni

pár

2

2

2

2

2

2

Kiadást követően
az igényjogosult
tulajdonába kerül.

”
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2. melléklet a 27/2021. (XII. 17.) HM rendelethez
„2. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

1. A KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNY ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE
(A kiegészítő ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalványfüzete terhére köteles átvenni.)

5

Ffi.

Köznapi Bocskai-sapka tbk. szerelve

db

7

Köznapi Bocskai-sapka ti. szerelve

db

8

Köznapi Bocskai-sapka alti. szerelve

db

9

Köznapi sapka tbk.

db

10

Köznapi sapka ti.

db

11

Köznapi sapka alti.

db

12

Sötétkék köznapi sapka tbk.

db

13

Sötétkék köznapi sapka ti.

db

14

Sötétkék köznapi sapka alti.

db

15

Társasági Bocskai-sapka tbk. szerelve

db

16

Társasági Bocskai-sapka ti. szerelve

db

17

Társasági Bocskai-sapka alti. szerelve

db

18

Sötétkék tányérsapka tbk. szerelve

db

19

Sötétkék tányérsapka szerelve

db

20

Női kalap

db

21

Fekete női kalap

db

22

Köznapi zubbony tbk.

db

23

Köznapi zubbony

db

24

Sötétkék köznapi zubbony tbk.

db

Nő

Ffi.

Nő

K

Ffi.

Nő

Ffi.

L

M

Nő

1

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

a Hjt. 57. § (1) bekezdése szerint

Ffi.

Nő

Ffi.

akinek részére alacsonyabb rendfokozatot állapítottak meg

előléptetett főtörzsőrmester

Nő

Ffi.

dandártábornok

Nő

Ffi.

Nő

Ffi.

zászlós

Nő

Ffi.

Nő

Ffi.

Légierős

magasabb rendfokozatba
kinevezett ezredes

Általános

J

Légierős

I

Nő

Ffi.

Nő

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1

1

1
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6

Légierős

Általános

Megnevezés
4

Mértékegység

3

H

Őrmester és törzsőrmester
tisztté, főtörzsőrmester
zászlóssá vagy tisztté történő
előléptetésekor
Általános

Ezredes dandártábornoki
kinevezésekor

2

G

Általános

F

Légierős

E

Általános

D

Légierős

C

Általános

B

Légierős

A
1

Sötétkék köznapi zubbony

db

26

Köznapi pantalló tbk.

db

27

Köznapi pantalló

db

28

Sötétkék köznapi pantalló tbk.

db

29

Sötétkék köznapi pantalló

db

30

Köznapi női zubbony tbk.

db

31

Köznapi női zubbony

db

32

Sötétkék köznapi női zubbony tbk.

db

33

Sötétkék köznapi női zubbony

db

34

Köznapi női pantalló tbk.

db

35

Köznapi női pantalló

db

36

Sötétkék női köznapi pantalló tbk.

db

37

Sötétkék női köznapi pantalló

db

Társasági zubbony tbk.

db

Társasági zubbony ti.

db

40

Társasági zubbony alti.

db

41

Sötétkék társasági zubbony tbk.

db

42

Sötétkék társasági zubbony

db

43

Fekete társasági pantalló tbk.

db

44

Fekete társasági pantalló ti.

db

45

Társasági pantalló alti.

db

46

Sötétkék társasági pantalló tbk.

db

47

Sötétkék társasági pantalló

db

48

Társasági női kosztümkabát tbk.

db

49

Társasági női kosztümkabát

db

50

Sötétkék társasági női kosztümkabát tbk.

db

51

Sötétkék társasági női kosztümkabát

db

52

Fekete társasági női szoknya

db

53

Társasági női szoknya alti.

db

54

Posztóköpeny tbk.

db

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
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Posztóköpeny

db

56

Sötétkék posztóköpeny tbk.

db

57

Sötétkék posztóköpeny

db

58

Női köpeny béléssel tbk.

db

59

Női köpeny béléssel

db

60

Sötétkék női köpeny béléssel tbk.

db

61

Sötétkék női köpeny béléssel

db

62

Fekete társasági nyakkendő tbk.

db

63

Fekete társasági nyakkendő

db

64

Társasági nyakkendő alti.

db

65

Fekete női társasági nyakkendő

db

66

Női társasági nyakkendő alti.

db

67

Félcipő

pár

68

Fekete félcipő

pár

69

Női cipő

pár

70

Fekete női cipő

pár

71

Deréköv

db

1

1

72

Fekete deréköv

db

1

1

10866

55

1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
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2. A REPÜLŐHAJÓZÓ FEGYVERNEMI AZONOSÍTÓVAL MEGHATÁROZOTT BEOSZTÁSBAN
SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TISZTEK ÉS ALTISZTEK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ
SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE
(A légiutas kísérési feladatokat ellátó állomány részére feladat függvényében biztosítható.)

1

A

B

C

D

Megnevezés

Mértékegység

Mennyiség

Megjegyzés

2

2003 M repülőhajózó overall

db

2

3

2003 M repülőhajózó dzseki béléssel

db

1

4

2003 M téli repülőhajózó ing

db

2

Kiadást követően az igényjogosult
tulajdonába kerül.

5

2003 M téli repülőhajózó alsó

db

2

Kiadást követően az igényjogosult
tulajdonába kerül.

6

2003 M nyári repülőhajózó ing

db

2

Kiadást követően az igényjogosult
tulajdonába kerül.

7

2003 M nyári repülőhajózó alsó

db

2

Kiadást követően az igényjogosult
tulajdonába kerül.

8

2003 M nyári repülőhajózó zokni

pár

3

Kiadást követően az igényjogosult
tulajdonába kerül.

9

2003 M nyári repülőhajózó kesztyű

pár

2

10

Repülőhajózó bakancs

pár

1

3. REPÜLŐSZERELŐ FEGYVERNEMI AZONOSÍTÓVAL MEGHATÁROZOTT BEOSZTÁSBAN SZOLGÁLATOT
TELJESÍTŐ TISZTEK ÉS ALTISZTEK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS
RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

1

A

B

C

Megnevezés

Mértékegység

Mennyiség

2

Repülőszerelő zubbony

db

2

3

Repülőszerelő nadrág

db

2

4

Repülőszerelő bakancs

db

1

4. HARCKOCSIZÓ FEGYVERNEMI AZONOSÍTÓVAL MEGHATÁROZOTT BEOSZTÁSBAN SZOLGÁLATOT
TELJESÍTŐ TISZTEK ÉS ALTISZTEK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS
RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

1

A

B

C

Megnevezés

Mértékegység

Mennyiség

2

Harckocsizó kabát

db

1

3

Harckocsizó overál béléssel

db

2

4

Barett sapka szerelve

db

1

5

Harckocsizó kesztyű

pár

2
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5. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE KORONAŐR DÍSZELGŐ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ
RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

1

A

B

C

D

E

Megnevezés

Mértékegység

Mennyiség

Raktári készlet

Megjegyzés

2

Koronaőr Bocskai-sapka szerelék nélkül

db

1

0,2

3

Koronaőr sapkajelvény

db

1

0,2

4

Koronaőr szúrósgomb sapkára, köpenyre

db

9

2

5

Topán alátét skarlátpiros

db

1

0,1

6

Topán veret

db

1

0,1

7

Sapkazsinór társasági

db

1

0,2

8

Díszelgő díszzubbony

db

1

0

9

Koronaőr zubbonygomb füles

db

23

3

10

Koronaőr ujjagomb rugós

db

11

2

11

Koronaőr állományt kifejező jelvény

db

1

0,2

12

Koronaőr karjelzés

db

1

0,2

13

Koronaőr díszelgő paroli

pár

1

0,2

14

Koronaőr fegyvernemi jelvény

db

4

2

15

Csillag 15 mm-es

db

6

0

16

Koronaőr vállfődísz

db

2

0,5

17

Névkitűző

db

1

0

18

Koronaőr lovagló nadrág

db

1

0

19

Koronaőr díszöv

db

1

0,2

20

Kardtartó csatlék

klt

1

0,2

21

Koronaőr csizma

pár

1

0

22

Koronaőr mellzsinór

db

1

0,2

23

Díszelgő kesztyű

pár

4

1

24

Nadrágtartó

db

1

0,2

25

Póló

db

5

0

26

Nyári gyakorló zokni

pár

5

0

Kiadást követően
az igényjogosult
tulajdonába kerül.

27

Téli gyakorló zokni

pár

3

0

Kiadást követően
az igényjogosult
tulajdonába kerül.

28

Koronaőr díszköpeny

db

3

1

29

Paroli posztóköpenyre skarlátpiros

pár

1

0,2

30

Rendfokozati jelzés posztóköpenyre

pár

1

0,2

31

Vállzsinór

db

1

0,2

32

Sarkantyú tiszti

pár

1

0,2

Tiszt részére
biztosítandó.

33

Sarkantyú szíj fekete

pár

1

0,1

Tiszt részére
biztosítandó.
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34

Polár nyakravaló

db

1

0,2

Kiadást követően
az igényjogosult
tulajdonába kerül.

6. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE PALOTAŐR DÍSZELGŐ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ
RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

1

A

B

C

D

E

Megnevezés

Mértékegység

Mennyiség

Raktári készlet

Megjegyzés

2

Palotaőr Bocskai-sapka szerelék nélkül

db

1

1

3

Palotaőr sapkajelvény

db

1

0,2

4

Palotaőr szúrósgomb sapkára, köpenyre

db

10

2

5

Topán alátét palackzöld

db

1

0,1

6

Topán veret

db

1

1

7

Sapkazsinór társasági

db

1

0,2

8

Díszelgő díszzubbony

db

2

0

9

Palotaőr zubbonygomb füles

db

32

5

10

Palotaőr ujjagomb rugós

db

17

3

11

Palotaőr állományt kifejező jelvény

db

2

0,2

12

Palotaőr karjelzés

db

2

0,2

13

Palotaőr díszelgő paroli

pár

2

0,2

14

Palotaőr fegyvernemi jelvény

db

6

2

15

Csillag 15 mm-es

db

12

0

16

Palotaőr vállfődísz

db

4

1

17

Névkitűző

db

2

0

18

Palotaőr lovagló nadrág

db

2

0

19

Palotaőr díszöv

db

1

0,2

20

Kardtartó csatlék

klt

1

0,2

21

Palotaőr nyári csizma

pár

1

0

22

Palotaőr téli csizma

pár

1

0

23

Palotaőr mellzsinór

db

1

0,2

24

Díszelgő kesztyű

pár

5

1

25

Nadrágtartó

db

1

0,2

26

Póló

db

5

0

27

Nyári gyakorló zokni

pár

5

0

Kiadást követően
az igényjogosult
tulajdonába kerül.
Kiadást követően
az igényjogosult
tulajdonába kerül.

28

Téli gyakorló zokni

pár

3

0

29

Palotaőr díszköpeny

db

1

0

30

Paroli posztóköpenyre palackzöld

pár

1

0,2

31

Rendfokozati jelzés posztóköpenyre

pár

1

0,2

32

Téli ing

db

1

0,1
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33

Téli alsó

db

1

0,1

34

Sarkantyú tiszti

pár

1

0,2

Tiszt részére
biztosítandó.

35

Sarkantyú szíj fekete

pár

1

0,1

Tiszt részére
biztosítandó.

0,2

Kiadást követően
az igényjogosult
tulajdonába kerül.

36

Polár nyakravaló

db

1

7. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE DÍSZZÁSZLÓALJÁNAK DÍSZELGŐ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ,
KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS
MENNYISÉGE

1

A

B

C

D

E

Megnevezés

Mértékegység

Mennyiség

Raktári készlet

Megjegyzés

2

Díszelgő Bocskai-sapka szerelék nélkül

db

1

0,2

3

Kerek sapkajelvény

db

1

0,2

4

Társasági szúrósgomb sapkára,
díszköpenyre

db

13

2

5

Topán alátét optikai fehér

db

1

0,1

6

Topán veret

db

1

0,1

7

Sapkazsinór társasági

db

1

0,2

8

Díszelgő díszzubbony

db

1

0

9

Zubbonygomb füles

db

23

3

10

Ujjagomb rugós

db

11

2

11

Díszelgő állományt kifejező jelvény

db

1

0,2

12

Díszelgő karjelzés

db

1

0,2

13

Díszelgő paroli

pár

1

0,2

14

Csillag 15 mm-es

db

6

0

15

Díszelgő vállfődísz

db

3

1

16

Névkitűző

db

1

0

17

Díszelgő lovagló nadrág

db

1

0

18

Díszelgő díszöv

db

1

0,2

19

Kardtartó csatlék

klt

1

0,2

20

Díszelgő csizma

pár

1

0

21

Díszelgő mellzsinór

db

1

0,2

22

Fehér kesztyű

pár

5

1

23

Nadrágtartó

db

1

0,2

24

Póló

db

5

0

25

26

Nyári gyakorló zokni

Téli gyakorló zokni

pár

pár

5

3

0

Kiadást követően
az igényjogosult
tulajdonába kerül.

0

Kiadást követően
az igényjogosult
tulajdonába kerül.
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27

Díszelgő díszköpeny

db

1

0

28

Díszelgő paroli díszköpenyre

pár

1

0,2

29

Paroli posztóköpenyre optikai fehér

pár

1

0,2

30

Rendfokozati jelzés posztóköpenyre

db

1

0,1

31

Téli ing

db

1

0,1

32

Téli alsó

db

1

0,1

33

Sarkantyú tiszti

pár

1

0,2

Tiszt részére
biztosítandó.

34

Sarkantyú szíj fekete

pár

1

0,1

Tiszt részére
biztosítandó.

35

Polár nyakravaló

db

1

0,2

Kiadást követően
az igényjogosult
tulajdonába kerül.

8. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE KORONAŐR SZOLGÁLATI ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ
RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

1

A

B

C

D

E

Megnevezés

Mértékegység

Mennyiség

Raktári készlet

Megjegyzés

2

Bocskai sapka köznapi szerelék nélkül

db

1

0,2

3

Koronaőr sapkajelvény

db

1

0,2

4

Koronaőr szúrósgomb sapkára

db

4

1

5

Topán alátét skarlátpiros

db

1

0,1

6

Topán veret

db

1

0,1

7

Sapkazsinór köznapi

db

1

0,2

8

Köznapi öltöny

db

1

0

9

Koronaőr zubbonygomb füles

db

8

2

10

Koronaőr ujjagomb rugós

db

6

1

11

Koronaőr állományt kifejező jelvény

db

3

0,2

12

Koronaőr karjelzés

db

1

0,2

13

Paroli köznapi öltönyre skarlátpiros

pár

1

0,2

14

Koronaőr fegyvernemi jelvény

db

2

0,5

15

Csillag 15 mm-es

db

6

0

16

Névkitűző

db

1

0

17

Köznapi ing hosszú ujjú

db

3

0,2

18

Bokazokni barna

pár

3

0

19

Köznapi félcipő barna

pár

1

0

20

Nyakkendő barna köznapi

db

1

0,1

21

Fehér kesztyű

pár

2

1

22

Nyakkendőtű, kézelőgomb

db

1

0,1

23

Deréköv barna

db

1

0,1

24

Nadrágtartó

db

1

0,2

Kiadást követően
az igényjogosult
tulajdonába kerül.
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25

Taktikai deréköv

db

1

0,1

26

Pisztolytartó

db

1

0,1

27

Tártartó

db

1

0,1

28

Gázspray tartó

db

1

0,1

29

Bilincstartó

db

1

0,1

9. A HONVÉDSÉG PROTOKOLLÁRIS FELADATOKBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLOMÁNYÁNAK KIEGÉSZÍTŐ
RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE
(A kiegészítő ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalványfüzete
terhére köteles átvenni.)

1

A

B

C

Megnevezés

Mértékegység

Mennyiség

2

Társasági zubbony

db

1

3

Fekete társasági pantalló

db

1

4

Fekete félcipő

db

1

10. A LÉGIUTAS KÍSÉRÉSI FELADATOKBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLOMÁNY KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI
ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS FORMARUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE
(A civil formaruházat pótlása a katonai szervezet intézményi költségvetés terhére csapathatáskörben történik.)
10.1. Női légiutas kísérési feladatokban részt vevő állomány kiegészítő ruházati ellátmánya

1

A

B

C

Megnevezés

Mértékegység

Mennyiség

2

Egészruha

db

2

3

Női zakó

db

1

4

Női kabát

db

1

5

Kendő

db

1

6

Kitűző

db

1

10.2. Férfi légiutas kísérési feladatokban részt vevő állomány kiegészítő ruházati ellátmánya
1

A

B

C

Megnevezés

Mértékegység

Mennyiség

2

Férfi nadrág

db

2

3

Férfi zakó

db

1

4

Férfi mellény

db

1

5

Férfi kabát

db

1

6

Díszzsebkendő

db

1

7

Ing

db

5

8

Nyakkendő

db

1

9

Kitűző

db

2
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11. A KATONAZENEKAROK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYÁNAK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI
ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE
(A kiegészítő ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalványfüzete
terhére köteles átvenni.)

1

A

B

C

Megnevezés

Mértékegység

Mennyiség

2

Általános, férfi, tiszt, altiszt

3

Zenész Bocskai-sapka

db

1

4

Társasági zubbony

db

1

5

Fekete társasági pantalló

db

1

6

Díszköpeny

db

1

7

Fekete félcipő

pár

1

8

Fehér kesztyű

pár

1

9

Díszzsinór

db

1

10

Lyra karjelzés

pár

1

11

Általános, nő, tiszt, altiszt

12

Fekete női kalap

db

1

13

Társasági női kosztümkabát

db

1

14

Fekete társasági női szoknya

db

1

15

Fekete társasági női pantalló

db

1

16

Női zenészköpeny béléssel

db

1

17

Fekete női cipő

pár

1

18

Fehér kesztyű

pár

1

19

Díszzsinór

db

1

20

Lyra karjelzés

pár

1

21

Légierős, férfi, tiszt, altiszt

22

Sötétkék tányérsapka

db

1

23

Sötétkék társasági zubbony

db

1

24

Sötétkék társasági pantalló

db

1

25

Sötétkék posztóköpeny

db

1

26

Fekete félcipő

pár

1

27

Fehér kesztyű

pár

1

28

Díszzsinór

db

1

29

Lyra karjelzés

pár

1

30

Légierős, nő, tiszt, altiszt

31

Fekete női kalap

db

1

32

Sötétkék társasági női kosztümkabát

db

1

33

Sötétkék társasági női szoknya

db

1

34

Sötétkék társasági női pantalló

db

1

35

Sötétkék női köpeny béléssel

db

1

36

Fekete női cipő

pár

1

37

Fehér kesztyű

pár

1

38

Díszzsinór

db

1

39

Lyra karjelzés

pár

1
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12. A HONVÉDELEM ÉRDEKÉBEN MUNKÁT VÉGZŐ KATONÁK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA
TARTOZÓ RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE
A
1

B

Megnevezés

2

Mennyiség

C
Jogosultságra való
időszak

3

Társasági Bocskai-sapka szerelve

1 darab

szükség szerint

4

Nyaksál

1 darab

szükség szerint

5

Társasági zubbony

1 darab

szükség szerint

6

Fekete társasági pantalló

1 darab

szükség szerint

7

Posztóköpeny

1 darab

szükség szerint

8

4/4-es ballonkabát

1 darab

szükség szerint

9

Fekete társasági nyakkendő

1 darab

szükség szerint

10

Társasági fehér ing hosszú ujjú

1 darab

szükség szerint

11

Fekete félcipő

1 pár

szükség szerint

12

Bőrkesztyű

1 pár

szükség szerint

13

Fekete deréköv

1 darab

szükség szerint

A cikkek kellékanyagokkal
szerelve értendő.

A cikkek kellékanyagokkal
szerelve értendő.
A cikkek kellékanyagokkal
szerelve értendő.
A cikkek kellékanyagokkal
szerelve értendő.
Altisztnek barna színben
biztosítandó.

Általános, nő, tiszt, altiszt

15

Női kalap szerelve

1 darab

szükség szerint

16

Női nyaksál

1 darab

szükség szerint

17

Társasági női kosztümkabát

1 darab

szükség szerint

18

Fekete társasági női szoknya

1 darab

szükség szerint

19

Női köpeny béléssel

1 darab

szükség szerint

20

Női ballonkabát

1 darab

szükség szerint

21

Fekete társasági női nyakkendő

1 darab

szükség szerint

22

Társasági fehér női ing hosszú ujjú

1 darab

szükség szerint

23

Fekete női cipő

1 pár

szükség szerint

24

Bőrkesztyű

1 pár

szükség szerint

25

Fekete deréköv

1 darab

szükség szerint

26

Megjegyzés

Altisztnek barna színben
biztosítandó.

Általános, férfi, tiszt, altiszt

14

D

A cikkek kellékanyagokkal
szerelve értendő.

A cikkek kellékanyagokkal
szerelve értendő.
A cikkek kellékanyagokkal
szerelve értendő.
A cikkek kellékanyagokkal
szerelve értendő.
Altisztnek barna színben
biztosítandó.

Légierős, férfi, tiszt, altiszt

27

Sötétkék tányérsapka szerelve

1 darab

szükség szerint

28

Fekete nyaksál

1 darab

szükség szerint

29

Sötétkék társasági zubbony

1 darab

szükség szerint

30

Sötétkék társasági pantalló

1 darab

szükség szerint

31

Sötétkék posztóköpeny

1 darab

szükség szerint
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32

Sötétkék 4/4-es ballonkabát

1 darab

szükség szerint

33

Fekete társasági nyakkendő

1 darab

szükség szerint

34

Társasági fehér ing hosszú ujjú

1 darab

szükség szerint

35

Fekete félcipő

1 pár

szükség szerint

36

Fekete bőrkesztyű

1 pár

szükség szerint

37

Fekete deréköv

1 darab

szükség szerint

38

Altisztnek barna színben
biztosítandó.

Légierős, nő, tiszt, altiszt

39

Fekete női kalap szerelve

1 darab

szükség szerint

40

Női fekete nyaksál

1 darab

szükség szerint

41

Sötétkék társasági női
kosztümkabát

1 darab

szükség szerint

42

Sötétkék társasági női szoknya

1 darab

szükség szerint

43

Sötétkék női köpeny béléssel

1 darab

szükség szerint

44

Sötétkék női ballonkabát

1 darab

szükség szerint

45

Fekete társasági női nyakkendő

1 darab

szükség szerint

46

Társasági fehér női ing hosszú ujjú

1 darab

szükség szerint

47

Fekete női cipő

1 pár

szükség szerint

48

Fekete bőrkesztyű

1 pár

szükség szerint

49

Fekete deréköv

1 darab

szükség szerint

”

3. melléklet a 27/2021. (XII. 17.) HM rendelethez
„3. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

1. A TÖRZSEK ÉS KONTINGENSEK ÉS FELAJÁNLOTT ERŐK RUHÁZATI NORMÁINAK ÖSSZETÉTELE ÉS
MENNYISÉGE
A

B

C

1.

Megnevezés

Me.

2.

15 M műveleti zubbony

db

3

0,2

2,14
2,14

Alapnorma/
kiegészítő

D

E

F

Raktári készlet

Megjegyzés

Feladatfüggő
raktári készlet

3.

15 M műveleti nadrág

db

3

0,2

4.

15 M hosszú ujjú harci póló

db

2

1

1

5.

15 M gyakorló kalap

db

1

0,2

4

6.

15 M gyakorló sapka

db

1

0,2

4

7.

15 M gyakorló esővédő kabát

db

1

0,2

4

8.

15 M polárpulóver (kabátbélés)

db

1

0,2

4

9.

15 M gyakorló esővédő nadrág

db

1

0,1

4

10.

15 M meleg kabátbélés esővédő

db

1

0,2

8,15

11.

15 M meleg nadrágbélés esővédő

db

1

0,1

8,15

12.

15 M esővédő poncho

db

1

0,1

8,15

13.

15 M hevederöv tépőzáras/
Hevederöv tépőzáras

db

1

0,1

4
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14.

Sisaksapka

db

1

0,1

4

15.

Gyakorló póló

db

4

2

1

16.

Bakancs

pár

2

0,2

4

17.

15 M gyakorló zokni/Nyári gyakorló
zokni

pár

7

0

18.

Téli ing

db

2

0,2

1

19.

Téli alsó

db

2

0,2

1

20.

Evőeszköz készlet

db

1

0,1

1,5

21.

Gyakorló kesztyű/Kötött téli kesztyű

pár

1

0,2

1

22.

Téli gyakorló fejvédő

db

1

0,1

1

23.

AK tártartó védőmellényhez

db

5

0,5

7,8,15

24.

Pisztoly tártartó védőmellényhez

db

3

0,1

8,15

25.

Gránáttartó dupla védőmellényhez

db

2

0,1

7,8,15

26.

Egészségügyi zseb védőmellényhez

db

1

0,1

8,15

27.

Rádiótartó védőmellényhez

db

1

0,1

8,15

28.

Általános zseb védőmellényhez

db

1

0,1

8,15

29.

Többcélú táska védőmellényhez

db

1

0,1

8,15

30.

Kulacstartó védőmellényhez

db

2

0,1

8,15

31.

Térdvédő

pár

1

0,1

8,15

32.

Könyökvédő

pár

1

0,1

8,15

33.

Mosóháló

db

2

0,1

1

34.

Hímzett név felirat sivatagi tépőzáras

db

4

0

1,3

35.

Hímzett államjelzés sivatagi
tépőzáras

db

4

0

1,3

36.

Hímzett nemzeti pajzs színes sivatagi

db

4

0

1,3

37.

Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés

db

5

0

1,3

38.

Megfigyelő sátor

db

1

0,1

8,15

39.

Hálózsák

db

1

0,1

8

40.

Hálózsák lepedő

db

2

0,1

8

41.

Önfelfújódó matrac

db

1

0,1

8,15

1,9

42.

Tengerészzsák lakattal

db

2

0,1

2,15

43.

Kevlár sisak/Rohamsisak

db

1

0,1

8,15

44.

Hátizsák

db

1

0,1

2

45.

Elemlámpa

db

1

0,1

8,15

46.

Ballisztikai porvédő szemüveg

db

1

0,1

2,10,11,13,15

47.

Háti italhordó

db

1

0,1

8,10,11,13,15

48.

Necckendő drapp

db

1

0,2

1,5,10,11,13,15

49.

Moszkítóháló

db

1

1,2

8,10,11,13,15

50.

Gyakorló csapatkarjelzés

db

2

0

51.

Kék szakmai sál

db

1

0,1

1,11

52.

Baseball sapka ENSZ

db

1

0,1

1,3,11,13

53.

Barett sapka világoskék

db

1

0,2

1,3,11,13

54.

Barett sapka zöld

db

1

0,2

1,12

55.

Hímzett sapkajelvény lövész

db

1

0

6

1,3,12
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56.

96 M őrruha

db

1,1

57.

Jól láthatóságot biztosító felszerelés

klt.

1,1

58.

Testvédő felszerelés

klt.

1,5

59.

Műanyag pajzs

db

1,5

60.

Kevlár sisak arc- és tarkóvédővel

db

1,1

61.

Gumibot

db

1,1

62.

Patentbilincs

db

1,1

63.

Teleszkópos rendőrbot

db

1,1

64.

Téli álcaruha

db

1,1

65.

Gumicsizma

db

1,1

2. AZ 1. PONTBAN FOGLALT TÁBLÁZAT E OSZLOPÁBAN FOGLALT MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA
1: A tiszt és altiszt ruházati utalványfüzete terhére a KREP-ből veszi át, a szerződéses legénységi állományú katona
ellátása csapathatáskörben, a természetbeni ellátás keretében történik.
2: A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja. Tényleges feladatvégrehajtás esetén, a kiküldetés befejeztével az igényjogosult által leadásra kerül az MH 64. LE részére.
3: A tényleges feladat végrehajtása esetén, a kiküldetés befejezését követően a szerződéses legénységi állományú
katona tulajdonába térítésmentesen kerül.
4: A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja. Tényleges feladatvégrehajtás esetén, a kiküldetés befejeztével az igényjogosult használatában marad. Ha az igényjogosult részben
vagy egészében rendelkezik a ruházattal, úgy részére csak a norma szerinti különbözet adható ki. Ha a rendelkezésre
álló ruházat elhasználódott és műveleti feladat végrehajtásra nem alkalmas, úgy az igényjogosult részére a minőségi
cserét az állományilletékes katonai szervezet végzi.
5: Ha a misszió lejártát követő 1 éven belül az igényjogosult ismét vezénylésre kerül, nem biztosítható.
6: A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja. A honi területről
nem biztosítható, a nemzetközi szervezetek által meghatározott karjelzések műveleti területen történő beszerzését
a műveleti területen tartózkodó kontingens hajtja végre, a felkészülő kontingens parancsnokának az igénylése
alapján. Tényleges feladat végrehajtása esetén az igényjogosult tulajdonába kerül.
7: Fegyvertelen (megfigyelő, tanácsadó), illetve kizárólag maroklőfegyverrel rendszeresített misszió esetén
a gépkarabélyhoz és a kézigránáthoz tartozó felszerelés nem kerül biztosításra.
8: A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja első ellátmányként
a misszió megalakítása során. Műveleti területen marad, igény szerint utánpótlás a 64. LE-en keresztül.
9: Az anyag kiadást követően saját tulajdonba kerül.
10: MH IKBK részére.
11: UNFICYP, UNIFIL, egyéni részére.
12: MH KFOR, MH EUFOR részére.
13: EUTM Szomália, EUTM Mali, Minurso, Minuska, EUMM Grúzia, RSM RNK, MH NTE, MH BSZ, MH KMK részére.
14: A felajánlott erők vonatkozásában a hazai készenlét idejére 15 M kiképzési gyakorló ruházattal helyettesíthető.
15: A felajánlott erők vonatkozásában a készenlét időszakában a szakanyagok központi raktárban, „pool készletben”
kerülnek megalakításra. A szakanyagok kiadására tényleges feladat elrendelés esetén kerül sor.”
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4. melléklet a 27/2021. (XII. 17.) HM rendelethez
„4. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

AZ ÁGYFELSZERELÉS ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

Megnevezés

egység

1

B
Mérték-

A

C

D

E

1. változat

2. változat

3. változat

Mennyiség

2

Nagy tollpárna

db

1

3

Kis tollpárna

db

1

4

Paplan

db

1

5

Nagy tollpárnahuzat

db

1

6

Kis tollpárnahuzat

db

1

7

Paplanhuzat

db

1

8

Lepedő

db

1

9

Műanyag tömésű fejpárna

db

1

10

Műanyag tömésű fejpárnahuzat

db

1

11

Hálótermi takaró / Pléd

db

2

12

PH ágybetét

db

1

13

Hálózsák

db

2

1
”
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A pénzügyminiszter 15/2021. (XII. 17.) PM rendelete
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti
rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett
káreseményekkel kapcsolatban az államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési
járadékok, valamint a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2022. január 1-jétől
kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2021. december hónapra esedékes járadékösszeghez képest
5,0 százalékkal emelkednek.”
2. §		
A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló
12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § Az 1. §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a költségpótló baleseti
kártérítési járadékok 2022. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2021. december
hónapra esedékes járadékösszeghez képest 5,0 százalékkal emelkednek.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter
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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.

