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Törvények

2012. évi CXIV. törvény
az állami vagyonnal összefüggõ egyes rendelkezésekrõl*

1. Egyes állami ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházása
1. §

(1) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában lévõ Pécs, Apáca utca 4. szám alatti ingatlan (hrsz.: Pécs 18373) ingyenesen a Zirci Ciszterci
Apátság tulajdonába kerüljön oktatási, kulturális, szociális és hitéleti célokra, azzal a feltétellel, hogy a Zirci Ciszterci
Apátság az ingatlant terhelõ kötelezettségeket teljes körûen átvállalja. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba
történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.
(2) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában lévõ Siófok, Deák Ferenc sétány 41. szám alatti ingatlan (hrsz.: Siófok, 7435) ingyenesen a Zirci
Ciszterci Apátság Familiare Társadalomszervezõ Központ tulajdonába kerüljön szociális, kulturális, oktatási és hitéleti
célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést az állam nevében
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.
(3) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában lévõ Budapest, III. ker. Dévai Bíró Mátyás tér 28. szám alatti ingatlan (hrsz.: 17654/2) ingyenesen
az Óbudai Evangélikus Egyházközség (Budapest, III. ker. Dévai Bíró Mátyás tér 1.) tulajdonába kerüljön hitéleti és
közösségi célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést az állam
nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.
(4) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában lévõ Budapest, XIII. ker. Kassák Lajos u. 22. szám alatti ingatlan (hrsz.: 28202/2) ingyenesen
az Angyalföldi Evangélikus Egyházközség (Budapest, XIII. ker. Kassák Lajos u. 22.) tulajdonába kerüljön hitéleti és
közösségi célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést az állam
nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.
(5) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában lévõ Budapest, XVIII. ker. Margó Tivadar utca (hrsz.: 150257) ingatlan ingyenesen
a Budapest-Szentlõrinci Mária Szeplõtelen Szíve Fõplébánia (1187 Budapest, Batthyány u. 87/b.) tulajdonába kerüljön
hitéleti és közösségi célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést
az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.
(6) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában lévõ Budapest, III. ker. Vendel utca 10. szám alatti ingatlan (hrsz.: 64681) ingyenesen
a Békásmegyeri Szent József Plébánia (1038 Budapest, Templom u. 18.) tulajdonába kerüljön hitéleti és közösségi
célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést az állam nevében
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.
(7) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában lévõ Visegrád, Fõ utca 65. szám alatti ingatlan (hrsz.: 65) ingyenesen a visegrádi Keresztelõ Szent
János Plébánia (2025 Visegrád, Fõ u. 40.) tulajdonába kerüljön telekmegosztással (kápolna körüli terület) hitéleti és
közösségi célokra. A telekmegosztással kapcsolatos feladatokat az ingatlan tulajdonjogát megszerzõ Keresztelõ Szent
János Plébánia készíti elõ. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést
az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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(8) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában lévõ Tatabánya, Május 1. park 5. szám alatti ingatlan (hrsz.: 2127) ingyenesen a Székesfehérvári
Egyházmegye (8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.) tulajdonába kerüljön hitéleti és közösségi célokra.
A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést az állam nevében a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.
(9) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában lévõ Miskolc, I. kerület, Szentpéteri kapu 72–76. szám alatti ingatlan (hrsz.: 3086/14) ingyenesen
a Miskolci Apostoli Exarchátus (3526 Miskolc, Szeles u. 59.) tulajdonába kerüljön telekmegosztással hitéleti és
közösségi célokra. A telekmegosztással kapcsolatos feladatokat az ingatlan tulajdonjogát megszerzõ, Miskolci
Apostoli Exarchátus készíti elõ. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést
az állam nevében a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet köti meg.
(10) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában lévõ Budapest, VIII. kerület, Bezerédi utca 17. szám alatti ingatlan (hrsz.: 34700) ingyenesen
a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség (5000 Szolnok, Szapáry utca 19.) tulajdonába
kerüljön közösségi célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést
az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.
(11) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában lévõ Budapest, XI. kerület, Tas vezér u. 13. szám alatti ingatlan (hrsz.: 4491/14) ingyenesen
a Magyarországi Református Egyház Zsinata (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) tulajdonába kerüljön hitéleti és közösségi
célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést az állam nevében
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.
(12) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában levõ Budapest, XVIII. kerület, 665-ik utca 151167 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Magyar
Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2–4.) tulajdonába kerüljön hitéleti és
közösségi célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést az állam
nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.
(13) Az Országgyûlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy
az állam tulajdonában levõ Kisléta, Bogáti u. 5. szám alatti ingatlan (hrsz.: 407/2) 1/5 tulajdoni hányada ingyenesen
a Görög Katolikus Egyház (4325 Kisléta, Bogáti u. 3.) tulajdonába kerüljön hitéleti és közösségi célokra.
A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést az állam nevében a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.

2. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló
2009. évi CXXII. törvény módosítása
2. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény a következõ
7. §-sal egészül ki:
„7. § (1) A cégbíróság nem alkalmazza a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
törvény eltiltási jogkövetkezményét, ha
a) az államháztartás alrendszerébe tartozó szerv a gazdasági társaságban jogszabály rendelkezése alapján szerzett
legalább többségi befolyást, és a kényszertörlési eljárás megindítására okot adó körülmény a tulajdonátszállás
idõpontját megelõzõen következett be, vagy
b) a kényszertörlési eljárás megindítására okot adó körülmény azért következett be, mert az államháztartás
alrendszerébe tartozó szervnek – mint a legalább többségi befolyással rendelkezõ tagnak (részvényesnek) –
jogszabály rendelkezései alapján vagy közjogi, nemzetközi jogi, vagy az alapvetõ közszolgáltatásokkal való ellátási
kötelezettségeire tekintettel nem volt lehetõsége olyan tulajdonosi döntés meghozatalára, amellyel elháríthatta volna
a kényszertörlés megindítási okának bekövetkeztét.
(2) Az a gazdasági társaság, amelyben az államháztartás alrendszerébe tartozó szerv külön-külön vagy együttesen
számítva többségi befolyással rendelkezik, az állami adóhatósághoz kérelmet nyújthat be annak érdekében, hogy
az adószám megállapításának nincs akadálya az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
24/C. § (5) és (6) bekezdésében felsorolt okokon kívül akkor sem, ha az államháztartás alrendszerébe tartozó szervnek,
mint tulajdonosi joggyakorlónak közjogi, nemzetközi jogi vagy az alapvetõ közszolgáltatásokkal való ellátási
kötelezettségeire tekintettel nem volt lehetõsége olyan tulajdonosi döntés meghozatalára, amellyel elháríthatta volna
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a kényszertörlési eljárás megindítására alapot adó körülményt. Vezetõ tisztségviselõ esetében az Art. 24/C. § (5) és
(6) bekezdésében és az e bekezdésben meghatározott okokon kívül az állami adóhatóság akkor állapíthatja meg, hogy
az adószám megállapításának nincs akadálya, ha a vezetõ tisztségviselõ megbízására korábban vagy a bejegyzés alatt
álló gazdasági társaság esetében kifejezetten a fizetésképtelenséget elhárító intézkedések, illetve a reorganizáció
végrehajtása érdekében kerül sor.”
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény 9. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvénynek az állami vagyonnal összefüggõ egyes rendelkezésekrõl szóló 2012. évi CXIV. törvénnyel
(a továbbiakban: Mód.tv.) megállapított 7. §-át a Mód.tv. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.”

3. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása
3. §

(1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdésben szereplõ kezességek vállalására, beváltására, nyilvántartására és a hozzájuk kapcsolódó
adatszolgáltatási kötelezettségre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, illetve annak felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályokat – a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivételekkel – kell alkalmazni.”
(2) Az MFB tv. 5. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az MFB Zrt. (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetési kötelezettségei biztosítékaként az e törvény alapján vállalt
jogszabályi állami kezességen túlmenõen a hitelezõ további fedezet elõírására nem köteles.
(7) Az (1) bekezdés a) pontja alapján vállalt jogszabályi állami kezességgel kapcsolatosan az állam kezességvállalási
díjat nem számol fel.”

4. A nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló 2011. évi CC. törvény módosítása
4. §

5. §

(1) A nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló 2011. évi CC. törvény 1. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„g) többségi befolyás: a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott fogalom,”
(2) A nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló 2011. évi CC. törvény 3. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét
a) az állam 100%-os tulajdonában álló vagy
b) az állam 100%-os tulajdonában álló szervezet 100%-os tulajdonában álló,
a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban: nemzeti mobil fizetési szervezet) által mûködtetett országosan
egységes rendszer (a továbbiakban: nemzeti mobil fizetési rendszer) igénybevétele útján biztosítja.”
Hatályát veszti a nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló 2011. évi CC. törvény 1. § a) pontja.

5. Az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának
megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. törvény
módosítása
6. §

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi
LXXVI. törvény 73. § (2) bekezdésével megállapított 35. §-a a „július” szövegrész helyett az „augusztus” szöveggel lép
hatályba.
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6. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása
7. §

(1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontja a következõ 35. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a Kormány, hogy)
„35. az Információs Hivatal állományának tagjai, jármûvei és magánútjai, valamint az általa üzemben tartott jármûvek
forgalomba helyezése és idõszakos vizsgálata tekintetében az eltérõ rendelkezéseket”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a közlekedésért felelõs miniszterrel egyetértésben)
„mb) az egyes rendvédelmi szerveket irányító miniszter, hogy – az Információs Hivatal kivételével – a rendvédelmi
szervek állományának tagjai, jármûvei és magánútjai, valamint az általuk üzemben tartott jármûvek forgalomba
helyezése és idõszakos vizsgálata tekintetében az eltérõ rendelkezéseket,”
(rendeletben állapítsa meg.)

7. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása
8. §

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) Az Eximbank és a Mehib Rt. ügyvezetõ szerve az igazgatóság, amely az igazgatóság elnökébõl és további
igazgatósági tagokból áll.
(2) Az Eximbank igazgatósági tagja egyidejûleg a Mehib Rt. igazgatósági tagjává, a Mehib Rt. igazgatósági tagja
egyidejûleg az Eximbank igazgatósági tagjává jelölhetõ.”

9. §

A Tv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) Az Eximbank és a Mehib Rt. munkaszervezeteinek élén vezérigazgató áll, akinek feladatait és hatáskörét
az igazgatóság határozza meg.
(2) A vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.”

10. §

A Tv. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) Az Eximbank és a Mehib Rt. igazgatóságának elnökét, tagjait és a vezérigazgatót a miniszter nevezi ki és menti
fel.
(2) Az igazgatóság és a felügyelõbizottság tagjai, valamint a vezérigazgató pártban tisztséget nem viselhetnek, párt
nevében vagy érdekében nyilvános közszerepléssel járó tevékenységet nem folytathatnak.”

11. §

A Tv. a következõ 26/B. §-sal egészül ki:
„26/B. § (1) Az állami vagyonnal összefüggõ egyes rendelkezésekrõl szóló 2012. évi CXIV. törvény (a továbbiakban:
Mód.tv.) hatálybalépését követõ 30 napon belül a miniszter az e törvény a Mód.tv.-vel megállapított rendelkezéseinek
megfelelõen módosítja az Eximbank és a Mehib Rt. alapító okiratát.
(2) A Mód.tv.-vel megállapított 14. § szerinti igazgatóságot elsõ alkalommal a Mód.tv. hatálybalépését követõ
30 napon belül kell a Mód.tv-vel megállapított 17. § szerint megválasztani, kinevezni.”

12. §

A Tv.
a) 1. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 25. § (4) bekezdésében a „közgyûlés” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.
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8. Záró rendelkezések
13. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.

14. §

A 4. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXV. törvény
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
módosításáról*
1. §

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 1. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2012. évi
a) bevételi fõösszegét 14 437 120,2 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 15 013 280,9 millió forintban,
c) hiányát 576 160,7 millió forintban
állapítja meg.”

2. §

A Kötv. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. vagyonkezelésében álló, az állam javára megszerzett ingatlanok, valamint a
PPP-konstrukcióban létrehozott és az állam által megvásárolt sportlétesítmények (így különösen tornatermek,
tanuszodák, sportcsarnokok) és oktatási létesítmények a Kormány határozata alapján megvalósuló ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását a (3) bekezdés d) pontja szerinti mértékbe nem kell beszámítani.”

3. §

A Kötv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi elõirányzatainak a tervezettet meghaladó
pénzforgalmi teljesítése esetén – különösen indokolt esetben – a Kormány határozatban adhat jóváhagyást a fejezet
határozatban megjelölt kiadási elõirányzata – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével
történõ – túllépésére.”

4. §

A Kötv. 27. §-a a következõ (22) bekezdéssel egészül ki:
„(22) A Kormány a 2012. április 30-án települési önkormányzati fenntartásban lévõ fekvõbeteg-szakellátó
intézményeket érintõ céltámogatások 2012. évi üteme alapján a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben
maradó személyi jövedelemadója fejezet, 8. Címzett és céltámogatások címrõl az Emberi Erõforrások Minisztériuma
fejezet, 10. cím, 2. Gyógyító-megelõzõ ellátás intézetei alcímre átcsoportosíthat.”

5. §

A Kötv. 35. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 2012. november 30-át követõen a NAV által beszedett vagy beazonosított illetékbevétel a központi
költségvetést illeti meg.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el.
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6. §

A Kötv. 43. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó
kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.”

7. §

A Kötv. 76. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az államháztartásért felelõs miniszter
a) az (1) bekezdés szerinti letéti számla terhére – a (3) bekezdésben meghatározottakon kívüli célokra történõ
felhasználás érdekében – befizetési kötelezettséget írhat elõ A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetbe,
és
b) az a) pont szerint befizetett összeg terhére
ba) az önkormányzatokért felelõs miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben
maradó személyi jövedelemadója fejezetben, illetve
bb) a feladatkörrel rendelkezõ miniszter egyetértésével a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló
törvény alapján az állam által 2012. január 1-jén átvett, 2011. december 31-éig a megyei önkormányzatok
fenntartásában állt intézményekkel, illetve a 2011. december 31-éig a megyei önkormányzatok részvételével mûködõ
társulások által fenntartott intézményekkel összefüggõ egyes kiadások fedezetére az adott feladattal érintett és
a további folyósításról gondoskodó miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében
kiadási elõirányzatot és támogatási elõirányzatot emelhet.”

8. §

A Kötv. VII. fejezete a következõ 76/A. §-sal egészül ki:
„76/A. § Az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter az egyes sport- és oktatási létesítmények
PPP-konstrukciójának megszüntetése és a be nem fejezett létesítmények befejezése érdekében a Kormány
határozatában megjelölt létesítmények tekintetében és módon kifizetéseket teljesíthet a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 20. cím, 36. alcím, 3. PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és
befejezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport elõirányzat terhére.”

9. §

A Kötv.
a) 8. § (2) bekezdésében a „3 millió eurónak” szövegrész helyébe az „5 millió eurónak” szöveg,
b) 32. § (3) bekezdésében az „amelyre” szövegrész helyébe az „amelyet központi költségvetési szerv vesz át, vagy
amelyre” szöveg,
c) 35. § (1) és (2) bekezdésében a „beszedett” szövegrész helyébe a „2012. november 30-áig beszedett” szöveg,
d) 35. § (6) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe az „A megyei jogú városi önkormányzat és a Fõvárosi
Önkormányzat illetékbevételéhez kapcsolódó, utoljára 2012. december 20-áig utalandó illetékbevételben az
(5) bekezdés szerint érvényesítésre nem került illeték-visszakövetelést, illetve a” szöveg,
e) 38. § (4) bekezdésében a „94,5%-a” szövegrész helyébe a „94,5%-a a 2012. január 1. és július 31. közötti idõszakra,
80%-a a 2012. augusztus 1. és december 31. közötti idõszakra” szöveg,
f) 43. § (1) bekezdésében az „1 400 000,0” szövegrész helyébe az „1 750 000,0” szöveg,
g) 76. § (5) bekezdésében az „egyenlege” szövegrész helyébe a „2012. december 27-ei egyenlege” szöveg,
h) 76. § (6) bekezdésében a „2011. évi” szövegrész helyébe a „2012. évi központi” szöveg
lép.

10. §

A Kötv.
a) 5. § (8) bekezdésében, 18. § (2) bekezdés b) pontjában, 27. § (5), (6), (8), (15) és (17) bekezdésében, 29. §-ában,
38. § (5) bekezdésében, 50. § (8) bekezdésében „a Nemzeti Erõforrás Minisztérium” szövegrész helyébe „az Emberi
Erõforrások Minisztériuma” szöveg,
b) 13. § (2) bekezdésében „A Nemzeti Erõforrás Minisztérium” szövegrész helyébe „Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma” szöveg,
c) 1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetének címében, valamint 9. melléklet 1. és 4. pontjában
a „NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM” szövegrész helyébe az „EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA”
szöveg,
d) 1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezetének 1. címében a „Nemzeti Erõforrás Minisztérium”
szövegrész helyébe az „Emberi Erõforrások Minisztériuma” szöveg,
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1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím, 1. Családi
támogatások alcím, 6. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások jogcímcsoport címében a „Pénzbeli” szövegrész
helyébe a „Pénzbeli és természetbeni” szöveg

lép.
11. §

A Kötv. 1. melléklet
a) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet
aa) 1–20. cím összesen kiadási elõirányzatában a „341 480,3” szövegrész helyébe a „406 480,3” szöveg,
támogatási elõirányzatában a „206 013,0” szövegrész helyébe a „271 013,0” szöveg,
ab) XVII. fejezet összesen kiadási elõirányzatában az „573 149,3” szövegrész helyébe az „638 149,3” szöveg,
támogatási elõirányzatában a „206 013,0” szövegrész helyébe a „271 013,0” szöveg,
b) a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet
ba) 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Normatív támogatások alcím, 3. Közoktatási célú
humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcímcsoport kiadási elõirányzatában a „107 931,4”
szövegrész helyébe a „118 416,4” szöveg, támogatási elõirányzatában a „107 931,4” szövegrész helyébe
a „118 416,4” szöveg,
bb) 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú
humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcímcsoport kiadási elõirányzatában a „36 422,0”
szövegrész helyébe a „48 222,0” szöveg, támogatási elõirányzatában a „36 422,0” szövegrész helyébe
a „48 222,0” szöveg,
bc) 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 3. Egyházi szociális
intézményi normatíva kiegészítése jogcímcsoport kiadási elõirányzatában a „13 000,0” szövegrész helyébe
a „20 890,6” szöveg, támogatási elõirányzatában a „13 000,0” szövegrész helyébe a „20 890,6” szöveg,
bd) 1–20. cím összesen kiadási elõirányzatában az „1 097 058,6” szövegrész helyébe az „1 127 234,2” szöveg,
támogatási elõirányzatában a „484 448,2” szövegrész helyébe az „514 623,8” szöveg,
be) XX. fejezet összesen kiadási elõirányzatában az „1 949 690,5” szövegrész helyébe az „1 979 866,1” szöveg,
támogatási elõirányzatában a „484 448,2” szövegrész helyébe az „514 623,8” szöveg,
c) a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet
ca) 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi elõirányzatában a
„2 722 000,0” szövegrész helyébe a „2 817 175,6” szöveg,
cb) a XLII. fejezet összesen bevételi elõirányzatában a „6 830 426,2” szövegrész helyébe a „6 925 601,8” szöveg
lép.

12. §

A Kötv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. §

Hatályát veszti a Kötv.
a) 43. § (1) bekezdésében az „éven túli lejáratú” szövegrész,
b) 59. § (3) bekezdésében a „pénzbeli” szövegrész,
c) 76. § (4) bekezdése.

14. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és
2012. augusztus 2-án hatályát veszti.
(2) A 9. § e) pontja 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

c)

Alcím
szám

3

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Elõir.
csoport
száma

Kiemelt
elõír.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
név

Elõir.
csop.
név

XVII. F E J E Z E T
Kiemelt elõirányzat
neve

PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások

Jogcím
csop.
név

41

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Elõir.
csoport
száma

Kiemelt
elõír.
szám

Fejezet
név

Cím
név

utolsó három sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Cím
szám

Jogcím
csop.
név

EU Önerõ Alap

Alcím
név

Jogcím
név

Elõir.
csop.
név

KIADÁSI FÕÖSSZEG:
BEVÉTELI FÕÖSSZEG:
A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE :

XVII. F E J E Z E T
Kiemelt elõirányzat
neve

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok címe a következõ alcímmel egészül ki:

(Cím
szám

Bevétel

15 000,00

Támogatás)

Bevétel

50 000,00

Támogatás)

15 013 280,9
14 437 120,2
–576 160,7

50 000,00

Kiadás

2012. évi elõirányzat

15 000,00

Kiadás

2012. évi elõirányzat

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 36. PPP programok alcíme a következõ jogcímcsoporttal egészül ki:

•

b)

a)

A Kötv. 1. melléklet

1. melléklet a 2012. évi CXV. törvényhez
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2012. évi CXVI. törvény
a pénzügyi tranzakciós illetékrõl*
A társadalmi közös kiadások fedezete érdekében az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja.

1. A törvény hatálya
1. §

(1) E törvény hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel
rendelkezõ pénzforgalmi szolgáltatóra terjed ki.
(2) E törvény hatálya – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – nem terjed ki a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban:
MNB).

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E törvény alkalmazásában
1. átutalás: a fizetõ fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizetõ fél
fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, ideértve a hatósági átutalást és az átutalási végzés
alapján történõ átutalást is;
2. befektetési szolgáltatás: a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. §-a szerinti
szolgáltatások;
3. befektetési vállalkozás: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 10. pontja szerinti vállalkozás;
4. beszedés: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 2. §
2. pontja szerinti fizetési mûvelet;
5. értékpapírszámla: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § 46. pontja szerinti számla;
6. fizetési mûvelet: a fizetõ fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási
végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás – valamely fizetési mód szerinti – lebonyolítása, függetlenül
a fizetõ fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól;
7. fizetési számla: a Pft. 2. § 8. pontja szerinti számla;
8. fizetõ fél: a Pft. 2. § 9. pontja szerinti jogalany;
9. kedvezményezett: a Pft. 2. § 12. pontja szerinti jogalany;
10. készpénzátutalás: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) 2. számú melléklet I. alcím 16. pontja szerinti fizetési mód;
11. pénzforgalmi szolgáltatás: a Hpt. szerint meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás;
12. pénzforgalmi szolgáltató: a Pft. 2. § 22. pontjában meghatározott jogalany;
13. teljesítési nap: az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizetõ fél részére vezetett fizetési számlán
nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti, a Posta Elszámoló Központot
mûködtetõ intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén a készpénzátutalás tárgyát képezõ
pénzösszeget a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójának rendelkezésére bocsátja, a legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki értékpapír kibocsátása esetén
a kibocsátás napja, minden más esetben a fizetési (lekötési) megbízás napja;
14. ügyfélszámla: a Tpt. 5. § 130. pontja szerinti számla.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el.
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3. A pénzügyi tranzakciós illeték tárgya
3. §

(1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltatásnak minõsülõ fizetési mûveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizetõ fél által
a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény útján
kezdeményezett készpénzbefizetés, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos
meghitelezés (akkreditív), a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, a legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki
értékpapír kibocsátása, továbbá az egynapos, legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki betét lekötésére irányuló
mûvelet.
(2) Pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni továbbá minden olyan, az (1) bekezdésben meghatározott fizetési
mûveletekkel egy tekintet alá esõ olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minõsülõ fizetési mûvelet esetén, amelynek
eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizetõ fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott
követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget nem befolyásolja, hogy
a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési mûveletet a fizetõ fél fizetési számlájának egyenlege vagy a részére
biztosított hitelkeret terhére teljesíti.
(4) Az (1) és (2) bekezdéstõl eltérõen nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget
a) az ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által eltérõ számlák között végrehajtott fizetési mûvelet, ha a fizetõ fél
és a kedvezményezett személye megegyezik,
b) az ügyfélszámlán vagy az értékpapírszámlával kapcsolatban egyéb számlán végrehajtott fizetési mûvelet,
ideértve a fizetési számla és az ügyfélszámla között végrehajtott fizetési mûveletet abban az esetben,
ha a befektetési szolgáltatást a pénzforgalmi szolgáltató – az adózás rendjérõl szóló törvény szerint
meghatározott – kapcsolt vállalkozásának minõsülõ befektetési vállalkozás nyújtja és a fizetõ fél, valamint
a kedvezményezett személye megegyezik,
c) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés véglegességérõl szóló törvény hatálya
alá tartozó fizetési mûvelet,
d) a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 10.2. e) pontjában meghatározott csoportfinanszírozás, feltéve, hogy a csoport
tagjainak a számláit ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató vezeti,
e) a pénzforgalmi szolgáltató által más belföldi illetve külföldi pénzforgalmi szolgáltató, pénzügyi intézmény,
befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelõ, valamint befektetési alap részére vezetett fizetési számla terhére
megvalósított fizetési mûvelet,
f) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére
megvalósított fizetési mûvelet, és
g) a jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési mûvelet, ideértve az eredeti állapot
helyreállítására irányuló fizetési mûveletet is.

4. A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség keletkezése
4. §

A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség a fizetési mûvelet teljesítésének napján keletkezik.

5. A pénzügyi tranzakciós illeték fizetésére kötelezettek köre
5. §

A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget
a) átutalás, beszedés, készpénzkifizetés fizetési számláról, a fizetõ fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett
fizetés esetén a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója,
b) a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén a Posta
Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény,
c) készpénzátutalás esetén a készpénzátutalást teljesítõ pénzforgalmi szolgáltató,
d) okmányos meghitelezés (akkreditív) esetén a nyitó pénzforgalmi szolgáltató,
e) a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása esetén a kibocsátó számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatója,
f) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója,
g) a legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki értékpapír kibocsátása, továbbá az egynapos, legfeljebb kéthetes lejáratú
jegybanki betét lekötésére irányuló mûvelet esetében az MNB
köteles teljesíteni.
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6. A pénzügyi tranzakciós illeték alapja
6. §

(1) A pénzügyi tranzakciós illeték alapja
a) a b)–e) pontok szerinti kivétellel az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizetõ fél fizetési számláját
– a fizetõ fél saját vagy a kedvezményezett megbízása alapján – megterheli,
b) készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szereplõ pénzösszeg,
c) a legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki értékpapír kibocsátása esetében az értékpapír kibocsátási árfolyama,
d) az egynapos, legfeljebb kéthetes lejáratú jegybanki betét lekötésére irányuló mûvelet esetében a lekötésbe
helyezett összeg,
e) a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén
a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának átutalt összeg.
(2) Külföldi pénznemre szóló fizetési megbízás esetén az (1) bekezdés szerinti összeget az MNB által a teljesítési napra
közétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

7. A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke
7. §

(1) A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke
a) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,1 százaléka, de fizetési mûveletenként legfeljebb 6 ezer forint,
b) a c) pont szerinti kivétellel a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,1 százaléka, ha az illetékfizetésre az MNB,
a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény vagy a kincstár kötelezett,
c) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,01 százaléka az egynapos lejáratú jegybanki betét elhelyezésére
irányuló lekötési mûvelet esetében.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a csoportos átutalás egyes átutalási megbízásai és a csoportos beszedési
megbízás egyes beszedési megbízásai önálló fizetési mûveletnek minõsülnek.
(3) Az illeték megfizetésére kötelezett a számlakivonaton tájékoztatja ügyfelét az ügyfél fizetési számláján végrehajtott
– illetékköteles – fizetési mûvelet után megállapított illeték összegérõl.

8. A pénzügyi tranzakciós illeték megállapítása
8. §

A pénzforgalmi szolgáltató a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget havonta, a teljesítési napot követõ
hónap 20. napjáig állapítja meg, és az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vallja be és fizeti meg.

9. Eljárási rendelkezések
9. §

(1) A pénzügyi tranzakciós illetékkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.
(2) A pénzügyi tranzakciós illetékbõl származó bevétel a központi költségvetés bevételét képezi.

10. Záró rendelkezések
10. §

Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

11. §

Az e törvény hatálybalépését megelõzõen megkezdett fizetési mûveletre e törvényt akkor kell alkalmazni, ha a fizetési
mûvelet teljesítési napja 2013. január 1-jére vagy ezt követõ napra esik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CXVII. törvény
az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról*
1. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása
1. §

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 46. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A hatásköri vagy illetékességi összeütközést megállapító és kijelölést kezdeményezõ határozattal szemben
fellebbezésnek nincs helye.”

2. §

(1) A Pp. 102. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A hirdetményt tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetõtáblájára és a fél – illetõleg ismeretlen örökösök
részére való kézbesítés esetében az örökhagyó – utolsó ismert lakóhelyén a polgármesteri hivatal hirdetõtáblájára,
továbbá közzé kell tenni a bíróságok központi internetes honlapján.
(1a) A hirdetmény tartalmazza
a) a kifüggesztés, a bíróságok központi internetes honlapján történõ közzététel esetén pedig a közzététel napját,
b) az eljáró bíróság megnevezését,
c) a bírósági ügyszámot,
d) a címzett nevét és utolsó belföldi lakóhelyét (székhelyét), ennek hiányában tartózkodási helyét,
e) azt az okot, amelynek következtében a hirdetményi kézbesítés szükségessé vált és
f) a figyelemfelhívást az (5) bekezdés szerinti jogkövetkezményre és arra, hogy a címzett a kézbesítendõ iratot
a bíróság kezelõirodáján átveheti.”
(2) A Pp. 102. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Hirdetményi kézbesítés esetén az iratot – ha a bíróság másként nem rendelkezik – a hirdetménynek a bíróság
hirdetõtábláján való kifüggesztésétõl számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni.”

3. §

A Pp. 119. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A fél, az ügyész és a perben részt vevõ egyéb személy, valamint azok képviselõje írásban vagy a tárgyaláson kérheti,
hogy a részére kiadható iratot elektronikus formában az általa megjelölt e-mail címre továbbítsa a bíróság, ha az irat
a) elektronikus formában,
b) elektronikus okiratként vagy
c) a papíralapú okirat elektronikus másolataként a bíróságnál rendelkezésre áll.
(5a) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az irat továbbításáért nem kell illetéket fizetni. Az irat akkor áll
elektronikus formában rendelkezésre [119. § (5) bekezdés a) pont], ha a bíróság a papír alapú iratot informatikai eszköz
alkalmazásával szerkesztette meg; az elektronikus formában rendelkezésre álló irat nem hiteles kiadmány,
az bizonyítékként nem használható fel.”

4. §

A Pp. 126. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A feleket az idézésben fel kell hívni, hogy az ügyre vonatkozó okiratokat a tárgyalásra hozzák magukkal, az alperest
pedig arra is figyelmeztetni kell, hogy a kereseti kérelemre legkésõbb a tárgyaláson vagy a bíróság által megjelölt
határidõn belül nyilatkoznia kell, s elõ kell adnia a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait,
az ügyre vonatkozó okiratait pedig be is kell mutatnia. Az idézésben arra is utalni kell, hogy az alperes a nyilatkozatát
már a kitûzött határnap elõtt benyújthatja vagy jegyzõkönyvbe mondhatja [94. § (4) bekezdése]. Az írásbeli nyilatkozat
másodpéldányát, illetõleg az arról készített jegyzõkönyv másolatát a bíróság a felperesnek haladéktalanul kézbesíti, ha
pedig erre már nincs elegendõ idõ azt a tárgyaláson adja át.
(4) Ha az ügy körülményei azt indokolják, így ha a 124. § (3)–(4) bekezdésében foglalt intézkedés megtételére van
szükség, a bíróság az idézésben a (3) bekezdésben megjelölt alperesi nyilatkozat megtételére a tárgyalás napját
megelõzõ határidõt állapíthat meg. A határidõ nem lehet kevesebb tizenöt napnál. A bíróság ezt követõen – ha
a tárgyalási határnapig rendelkezésre álló idõ ezt lehetõvé teszi – a felperest tizenöt napos határidõvel az alperesi
nyilatkozatban foglaltakra vonatkozó álláspontjának közlésére hívja fel.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el.
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5. §

A Pp. 132. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A keresetlevélnek a 130. § alapján való elutasítása esetében a keresetlevél beadásának jogi hatályai fennmaradnak,
ha a felperes az elutasító határozat jogerõre emelkedésétõl számított harminc nap alatt a keresetlevelet
szabályszerûen – a 121. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a már megfelelõen becsatolt mellékletek kivételével –
újra benyújtja, vagy követelését egyéb úton szabályszerûen érvényesíti.”

6. §

(1) A Pp. 271. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nincs helye felülvizsgálatnak]
„c) a jogerõs határozatnak csupán a kamatfizetésre, illetve a perköltségre vonatkozó rendelkezései ellen,
d) a jogerõs határozatnak csupán a teljesítési határidõre, a részletfizetésre vonatkozó rendelkezései ellen vagy
a jogerõs határozatnak csupán az indokolása ellen,”
(2) A Pp. 271. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nincs helye felülvizsgálatnak]
„i) a birtokvédelmi eljárást követõ birtokvédelmi perben hozott ítélet ellen,”

7. §

A Pp. 271. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nincs helye felülvizsgálatnak olyan vagyonjogi ügyben, amelyben a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték,
illetve annak a 24. §, valamint a 25. § (3) és (4) bekezdése alapján, továbbá a 25. § (3) bekezdésének az egyesített
perekre történõ megfelelõ alkalmazásával megállapított értéke a hárommillió forintot nem haladja meg. Ez
az értékhatártól függõ kizárás nem vonatkozik a 23. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 24. § (2) bekezdés
a) pontjában meghatározott ügyekre.”

8. §

A Pp. 271. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nincs helye felülvizsgálatnak, ha az elsõfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság azonos jogszabályi
rendelkezésre utalással hagyta helyben
a) a 23. § (1) bekezdés ec) pontjában foglalt perekben és
b) a társasház tulajdonostársai közösségének szervei által hozott határozatok tárgyában hozott döntéssel szemben.”

9. §

A Pp. 272. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„272. § (1) A felülvizsgálati kérelmet az elsõfokú határozatot hozó bíróságnál a határozat közlésétõl számított hatvan
napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni kettõvel több példányban, mint ahány fél
a perben érdekelve van.
(2) A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati kérelem irányul, azt,
hogy a fél milyen tartalmú határozat meghozatalát kívánja, továbbá elõ kell adni – a jogszabálysértés és a megsértett
jogszabályhely megjelölése mellett –, hogy a fél a határozat megváltoztatását milyen okból kívánja.
(3) Ha a felülvizsgálati kérelemben tartalmilag helyesen történik hivatkozás a jogszabálysértés tényére, de
a megsértett jogszabályhely megjelölése téves, ezen okból a felülvizsgálati kérelem nem utasítható el.
(4) A felülvizsgálati kérelemhez – ha arra korábban nem került sor – csatolni kell a jogi képviselõ meghatalmazását is.
(5) Ha a felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határidõ valamennyi féllel szemben lejárt, illetve ha
a felülvizsgálati kérelmet valamennyi fél benyújtotta, az elsõfokú határozatot hozó bíróság azt az ügy irataival együtt
haladéktalanul felterjeszti a Kúriához, a jogerõs határozatot hozó bíróságot pedig a felülvizsgálati kérelem
másolatának megküldésével értesíti az eljárás megindításáról. Ha a végrehajtás elrendelése már megtörtént, illetve ha
végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet terjesztettek elõ, a felülvizsgálati kérelmet a beérkezését követõen
haladéktalanul fel kell terjeszteni.”

10. §

A Pp. 275. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a határozat – a (3) bekezdésben foglalt eljárási szabály megsértésének kivételével – jogszabályt sért, a Kúria
a jogerõs határozatot egészben vagy részben hatályon kívül helyezi, és ha a döntéshez szükséges tények
megállapíthatók, helyette, illetve az elsõ fokú határozat helyett a jogszabályoknak megfelelõ új határozatot hoz,
egyébként az ügyben eljárt elsõ- vagy másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja.”
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11. §

A Pp. 326. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Azokban a közigazgatási perekben, amelyekben törvény alapján az ítélet ellen fellebbezésnek van helye,
a törvényszék által elsõ fokon hozott határozatok tekintetében – ha törvény a fellebbezést megengedi – a másodfokú
eljárásra a Fõvárosi Ítélõtábla kizárólagosan illetékes.
(10) A közigazgatási perekben jogerõs határozatok folytán felmerült hatásköri vagy illetékességi összeütközés
esetében, továbbá ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy kizárás miatt nem járhat el, az eljáró bíróságot
a) ha az összeütközés a területén levõ törvényszékek között merült fel, továbbá ha a területén levõ törvényszék
kizárása esetén a területén levõ másik törvényszék kijelölhetõ, az ítélõtábla,
b) az a) pont alá nem tartozó esetekben a Kúria
jelöli ki.”

12. §

A Pp. 340/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„340/A. § (1) A 271. § (1) bekezdés a) pontja közigazgatási perben nem alkalmazható, ha az ítélet ellen a 340. § alapján
fellebbezésnek nincs helye.
(2) Nincs helye felülvizsgálatnak
a) az adóhatóságnál fennálló, továbbá az adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsülõ fizetési kötelezettséget
megállapító,
b) a bírságot kiszabó és
c) a kisajátítási
ügyekben, ha a közigazgatási hatósági ügyben vagy a bírságot kiszabó határozatban megállapított fizetési
kötelezettség, illetõleg kártalanítási összeg az egymillió forintot nem haladja meg.
(3) A Kúria a felülvizsgálati kérelem tárgyában a kérelemnek a Kúriához való beérkezésétõl számított százhúsz napon
belül dönt.
(4) Ha a jogerõs határozat ellen a fél perújítással élt, az elsõ fokú bíróság, ha pedig a határozat ellen felülvizsgálati
kérelmet nyújtottak be, a Kúria errõl – az eljárás felfüggesztésérõl való döntés érdekében – értesíti az eljáró
közigazgatási szervet.
(5) A perújítás, illetve a felülvizsgálati kérelem elbírálását követõen, ha a bíróság a határozatot megváltoztatta,
a közigazgatási szerv a határozatnak megfelelõen a közigazgatási eljárást tovább folytatja, vagy megszünteti.”

13. §

A Pp. 358. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Nincs helye felülvizsgálatnak – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – ha a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték,
illetve annak a 24. §, valamint a 25. § (3) és (4) bekezdése alapján, továbbá a 25. § (3) bekezdésének az egyesített
perekre történõ megfelelõ alkalmazásával megállapított értéke a teljes munkaidõre megállapított kötelezõ legkisebb
havi munkabér (minimálbér) ötszörösét nem haladja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatár alatt is helye van felülvizsgálatnak, ha
a) a jogviszony keletkezésének, módosulásának, megszüntetésének jogszerûsége vitás,
b) a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott
jogkövetkezmény vitás vagy
c) a fegyelmi vétség miatt vagy a méltatlansági eljárásban alkalmazott jogkövetkezmény vitás.”

14. §

(1) A Pp. a Perújítás alcímet követõen a következõ 358/A–358/C. §-sal egészül ki:
„358/A. § (1) A munkaügyi bíróság jogerõs ítélete vagy a jogerõs végzésével jóváhagyott egyezség ellen az általános
szabályok szerint perújításnak van helye.
(2) A munkaviszony megszüntetése ellen a perújításnak hat hónap utáni megindítása (kezdeményezése) esetén
a munkavállaló nem követelheti munkaviszonyának helyreállítását és az eredeti munkakörben vagy munkahelyen
történõ továbbfoglalkoztatását. Ugyanebben az esetben a munkavállaló a perújítás iránti kérelem benyújtását
megelõzõ hat hónapon túli idõre munkabérkövetelést sem támaszthat.

Munkavállalói költségkedvezmény
358/B. § Ha a munkaügyi per által érintett munkaviszonyból származó távolléti díj nem haladja meg a külön
jogszabályban meghatározott mértéket, a perben félként részt vevõ munkavállaló munkavállalói
költségkedvezményre jogosult. A felet a munkavállalói költségkedvezmény alapján – jogszabály eltérõ rendelkezése
hiányában – a keresetlevél elõterjesztésétõl kezdve, a per egész tartamára, valamint a végrehajtási eljárásra is
kiterjedõen teljes költségmentesség illeti meg. A munkavállalói költségkedvezményre vonatkozó adatokat
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a keresetlevélben fel kell tüntetni, illetve ahhoz csatolni kell a szükséges iratokat. A fél jogosultságát a bíróság a csatolt
iratok alapján hivatalból vizsgálja.

A Kormánytisztviselõi Döntõbizottság határozatának felülvizsgálata iránti per
358/C. § A Kormánytisztviselõi Döntõbizottság (a továbbiakban: Döntõbizottság) határozatának felülvizsgálata iránti
perben e Fejezet rendelkezései irányadók a jelen alcímben foglalt eltérésekkel.”
(2) A Pp. 359. §-a, az azt követõ alcíme és 359/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„359. § (1) A keresetlevelet az ellenérdekû féllel szemben, a Döntõbizottsághoz benyújtva kell elõterjeszteni.
A keresetlevél benyújtásának a Döntõbizottság határozata végrehajtására halasztó hatálya van.
(2) A keresetlevélnek a 121. §-ban meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) a Döntõbizottság határozatának a számát,
b) a határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint
c) ha a Döntõbizottsági eljárásban a jogi képviselõ olyan meghatalmazást csatolt, amely a per vitelére is vonatkozik,
az erre való utalást.
(3) A Döntõbizottság a keresetlevelet az ügy irataival együtt 15 napon belül továbbítja a bírósághoz.
(4) Ha a fél a keresetlevél benyújtására megállapított határidõt elmulasztotta, igazolással élhet (106–110. §).
A Döntõbizottság a hozzá elkésetten benyújtott keresetlevelet nem utasíthatja el, hanem köteles azt a bírósághoz
továbbítani abban az esetben is, ha a fél igazolási kérelmet nem terjesztett elõ.
(5) A per elintézésébõl – a 350. § (1) bekezdésében meghatározottakon felül – ki van zárva és abban bíróként nem
vehet részt az sem, aki a Döntõbizottság határozatának meghozatalában részt vett, vagy akit a Döntõbizottság
határozatának alapjául szolgáló eljárásban tanúként vagy szakértõként kihallgattak.
359/A. § (1) A munkaügyi bíróság a Döntõbizottság határozatát végzéssel teljes egészében hatályon kívül helyezi, és
a Döntõbizottságot új eljárásra utasítja, ha nem volt szabályszerûen megalakítva, vagy a határozat meghozatalában
kizárt személy vett részt. Ha a Döntõbizottság a hatáskörét túllépve járt el, vagy hatáskörének hiányát
jogszabálysértéssel állapította meg, a határozatot a munkaügyi bíróság ebben a részében helyezi hatályon kívül.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a munkaügyi bíróság a Döntõbizottságot nem utasíthatja
újabb eljárásra, hanem érdemben dönt, és a megtámadott határozatot egészben vagy részben megváltoztatja, vagy
a keresetet elutasítja. Ha a felek között egyezség jött lére, a munkaügyi bíróság az egyezséget jóváhagyó végzésében
a határozatot hatályon kívül helyezi.”
15. §

A Pp. a Nyolcadik részt megelõzõen a következõ 394/F. §-sal és azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Az elektronikus kommunikáció szabályai
394/F. § (1) Ahol e törvény elektronikus kommunikációt rendel, ott a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a Ket.
elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(2) A bíróság a következõ, a Ket. szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat nyújthatja az ott
meghatározott szabályok szerint, illetve az alábbi szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat veheti
igénybe az ott meghatározott, az elektronikus ügyintézési felügyelet által nyilvántartásba vett szolgáltatótól:
a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása, ideértve a meghatalmazások kezelését is,
b) azonosítási szolgáltatás,
c) kézbesítési szolgáltatás, ideértve a biztonságos kézbesítési szolgáltatást is,
d) elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,
e) papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá,
f) elektronikus iratról hiteles elektronikus másolat készítése,
g) elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése,
h) központi azonosítási ügynök,
i) összerendelési nyilvántartás.”
16. §

A Pp.
a) 23. § (1) bekezdés a) pontjában a „tízmillió” szövegrész helyébe a „harmincmillió” szöveg,
b) 23. § (1) bekezdés fa) alpontjában a „törvényességi felügyeletet” szövegrész helyébe a „törvényességi
felügyeletet, törvényességi ellenõrzést” szöveg,
c) 320. § (1) bekezdésében az „az Ötödik Rész” szövegrész helyébe az „a Hatodik Rész” szöveg,
d) 324. § (2) bekezdés a) pontjában a „törvényben” szövegrész helyébe a „törvényben (a továbbiakban: Ket.)” szöveg,
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394/B. § (1) bekezdés a) pontjában az „elektronikus úton, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályai szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével kerülhet sor” szövegrész helyébe
az „elektronikus úton kerülhet sor” szöveg,
394/C. §-ában a „2013. április 1.” szövegrész helyébe a „2014. február 1.” szöveg,
394/C. § a) pontjában a „keresetlevelet” szövegrész helyébe a „vállalkozás a keresetlevelet” szöveg,
394/D. § (1) bekezdésében a „2013. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2013. október 1-ig” szöveg,
a „2012. január 1.” szövegrész helyébe a „2013. január 1.” szöveg, a „2013. április 1.” szövegrész helyébe
a „2013. október 2.” szöveg,
394/E. § (2) bekezdésében a „2013. március 31.” szövegrész helyébe a „2013. augusztus 1.” szöveg

2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról szóló
1952. évi 22. törvényerejû rendelet módosítása
17. §

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról szóló 1952. évi
22. törvényerejû rendelet a következõ 23. és 24. §-sal egészül ki:
„23. § A Pp.-nek az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvénnyel
módosított 23. § (1) bekezdés a) pontját az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2012. évi CXVII. törvény 16. § a) pontjának hatályba lépését követõen indult ügyekben kell alkalmazni.
24. § A Pp.-nek az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvénnyel
megállapított 271. § (1) bekezdés c), d) és i) pontját, 271. § (2) és (4) bekezdését, 272. §-át, 275. § (4) bekezdését,
340/A. §-át és 358. § (2) és (3) bekezdését az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2012. évi CXVII. törvény 6–10., 12. és 13. §-ának hatályba lépését követõ 60. nap után jogerõre emelkedett határozatok
tekintetében kell alkalmazni.”

3. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény módosítása
18. §

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/F. § (1) bekezdésében a „felügyeletet” szövegrész helyébe
az „ellenõrzést” szöveg lép.

4. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása
19. §

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 21/H. §-ában a „felügyeletet” szövegrész helyébe az „ellenõrzést”
szöveg lép.

5. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
20. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 56. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bírósági közvetítés illetékmentes.”

6. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
21. §

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 6. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Az e törvényben szabályozott nemperes eljárásokban – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – elsõ fokon önálló
aláírási joggal, az érdemi határozatok meghozatalára is kiterjedõen bírósági titkár is eljárhat.
(7) Bíró hozza meg a következõ határozatokat és jár el a következõ eljárási cselekményeknél:
a) a csõdeljárásban a csõdeljárás elrendelésérõl és megszüntetésérõl szóló határozat, a vagyonfelügyelõ felmentése
tárgyában hozott határozat, az egyezség elbírálása tárgyában, illetve a csõdeljárás befejezetté nyilvánítása tárgyában
hozott határozat, valamint a felek által elõterjesztett kifogás tárgyában hozott érdemi határozat;
b) a felszámolási eljárásban a felszámolást elrendelõ határozat, kivéve, ha az eljárás a cégbíróság értesítése alapján
indult;
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c) a felszámolási eljárásban az ideiglenes vagyonfelügyelõ kirendelése tárgyában hozott határozat, valamint
a felszámoló felmentése tárgyában hozott határozat;
d) felszámolási eljárásban az egyezségi tárgyalás megtartása és az egyezség elbírálása tárgyában hozott határozat;
e) a felszámolási eljárás 27. § (6) bekezdés és 45/A. § szerinti megszüntetése tárgyában hozott határozat;
f) felszámolási eljárásban a vitatott hitelezõi igény és a felszámoló jogszabálysértõ intézkedése vagy mulasztása miatt
benyújtott kifogás elbírálása tárgyában hozott érdemi határozat;
g) felszámolási eljárásban a közbensõ mérleg jóváhagyása vagy elutasítása tárgyában hozott érdemi határozat;
h) a felszámolási zárómérleggel és a vagyonfelosztási javaslattal szemben elõterjesztett kifogás tárgyában megtartott
tárgyalás és a kifogás tárgyában hozott határozat;
i) a felszámolási eljárás befejezésérõl szóló végzés, kivéve, ha a befejezésre egyszerûsített módon kerül sor olyan
felszámolási ügyben, ahol a felszámolási eljárást kényszer-végelszámolás elõzte meg;
j) a stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek ellen indult csõdeljárásban és indított felszámolási
eljárásban az a)–i) pontban foglaltakon kívül is minden olyan határozat, amely ellen külön fellebbezésnek van helye;
k) csõdeljárásban és felszámolási eljárásban a bírságot kiszabó határozatok.”

7. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
22. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Pltv.)
17. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A nyilvántartás szervei a külön törvényben meghatározott esetekben és megkeresõ szervek javára,
a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvényben
meghatározott rendelkezések szerint adatot szolgáltatnak a polgár azonosítása, a megkeresõ szervek általi azonosítás,
a megkeresõ szervek által kezelhetõ azonosító kódok lekérdezése érdekében.”

23. §

A Pltv. 29. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a polgár valamely hatóság, bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nyomozó hatóságok, az ügyészség
elõtti ügyintézés során személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal azonosítja magát, akkor e szerv
az igazolvány 17. § (4) bekezdés szerinti ellenõrzése céljából jogosult rögzíteni az okmányazonosítót és azt a 17. §
(4) bekezdés szerint ellenõrizni. Az ellenõrzést követõen a szerv az okmányazonosítót haladéktalanul köteles törölni,
csak az ellenõrzés eredményét tárolhatja.”

8. A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény módosítása
24. §

A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Szatv.) a következõ 10/C. és 10/D. §-sal egészül ki:
„10/C. § (1) Ha valamely adatkezelõ törvényi felhatalmazás alapján a természetes személyazonosító adatoktól eltérõ
azonosítót használ a polgár azonosítására, a polgár jelen § rendelkezései szerint az adatkezelõ által használt azonosítót
igazoló igazolvány helyett más, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal is igazolhatja
személyazonosságát, feltéve, hogy azt a polgár a külön jogszabály szerinti ügyintézési rendelkezésében megengedte.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés során az adatkezelõ a polgár által használt személyazonosításra alkalmas
igazolvány okmányazonosítóját tartalmazó közhiteles nyilvántartás kezelõjének átadja a polgár által használt
személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítóját. Az okmányazonosítót tartalmazó közhiteles
nyilvántartás kezelõje átadja az okmányazonosítóhoz tartozó, titkosított kapcsolati kódot az összerendelési
nyilvántartást vezetõ szervnek.
(3) Az összerendelési nyilvántartást vezetõ szerv az adatátadás alapján megküldi az adatkezelõ által igényelt azonosító
kódot tartalmazó közhiteles nyilvántartás kezelõje részére az igényelt azonosító kódhoz tartozó, titkosított kapcsolati
kódot. A megkeresés alapján az igényelt azonosító kódot tartalmazó közhiteles nyilvántartás kezelõje megküldi az
adatkezelõ részére az igényelt azonosító kódot, feltéve, hogy az adatkezelõ az igényelt azonosító kód kezelésére
jogosult.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti adategyeztetés az adatkezelõ által képzett egyedi tranzakciós kódra hivatkozással
történik. Az egyedi tranzakciós kód képzési szabályait az adatkezelõ határozza meg, azzal, hogy az egyedi tranzakciós
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kód nem lehet azonos az adóazonosító jellel, a TAJ számmal, a személyazonosító jellel, valamely okmányazonosítóval
vagy bármely egyéb, az adatkezelõ által használt azonosítóval, továbbá nem származtatható azokból.
(5) Az adatkezelõ az adatlekérdezést követõen haladéktalanul törli a polgár által az (1)–(4) bekezdés szerinti
adatlekérdezés érdekében a (2) bekezdés szerint megadott okmányazonosítót, amelynek kezelésére egyébként nem
jogosult.
10/D. § (1) Ha valamely adatkezelõ törvényi felhatalmazás alapján a természetes személyazonosító adatoktól eltérõ
azonosítót használ, a polgár a jelen § rendelkezései szerint az adatkezelõ által használt azonosítót igazoló igazolvány
helyett elektronikus azonosítás útján is igazolhatja az azonosítót, illetve személyazonosságát, feltéve, hogy azt
a polgár a külön jogszabály szerinti ügyintézési rendelkezésében megengedte.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés során az adatkezelõ olyan módon azonosítja elektronikus úton a polgárt, hogy
az azonosítás korábban elvégzett, az ügyfél személyes megjelenését igénylõ személyazonosításra visszavezethetõ, és
a (3) bekezdésben foglaltak szerint személye valamely személlyel egyértelmûen megfeleltethetõ legyen.
(3) A polgár személye valamely személlyel akkor feleltethetõ meg egyértelmûen, ha az azonosítás keretében igazolt
adatok alapján egyértelmûen megállapítható a személy azonossága, és az igazolt adatok egyeznek az ügyfélre
vonatkozó,
a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban vagy az idegenrendészeti nyilvántartásban szereplõ természetes
személyazonosító adatokkal,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban vagy az idegenrendészeti nyilvántartásban szereplõ természetes
személyazonosító adatokkal az összerendelési nyilvántartáson keresztül közvetve egyértelmûen megfeleltethetõ
adatokkal,
c) a külön törvény szerinti ügyintézési rendelkezésben az ügyfél által rögzített azonosító adatokkal,
d) olyan, a hatóság informatikai rendszerében kezelt személyazonosító adatokkal, amelyekbõl a rendszer valamely
közhiteles nyilvántartáson keresztüli ellenõrzés útján az ügyfél személyének az adott személyhez rendeltségét
ellenõrizheti, vagy
e) a hatóság saját nyilvántartásában szereplõ, egyértelmû hozzárendeléshez elegendõ adatokkal.
(4) Ha az adatkezelõ a (2) és (3) bekezdés rendelkezései szerint sikeresen azonosította a polgárt, úgy a 10/C. §
megfelelõen irányadó azzal, hogy okmányazonosítón az azonosítás szolgáltató által hitelesen igazolt azonosító kód
vagy az azonosítás szolgáltató által megadott, a polgárra vonatkozó más olyan kód értendõ, amelyet az ügyfél az
ügyintézési rendelkezésében megadott.”
25. §

A Szatv. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § (1) A 23. és 24. §-ban meghatározott szerv kérésére a polgár – személyazonosságának hitelt érdemlõ igazolása
mellett – TAJ számát köteles megismerhetõvé tenni.
(2) A polgár az (1) bekezdés szerinti megismerhetõvé tételt az egészségügyi ellátóhálózat szerve felé úgy is
biztosíthatja, hogy személyazonosságát hitelt érdemlõen igazolja, majd az egészségügyi ellátóhálózat szerve a 10/B. §
rendelkezései szerint lekérdezi a TAJ számot.”

9. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása
26. §

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 3. §-a a következõ (3) és
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az e törvényben szabályozott nemperes eljárásokban – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – elsõ fokon önálló
aláírási joggal, az érdemi határozatok meghozatalára is kiterjedõen bírósági titkár is eljárhat.
(4) Bíró hozza meg a következõ határozatokat:
a) az adósságrendezési eljárás során az adósságrendezés megindítása és az eljárás megszüntetése tárgyában hozott
érdemi végzés;
b) a pénzügyi gondnok jogszabálysértõ intézkedései vagy mulasztása ellen a sérelmet szenvedett által elõterjesztett
kifogás tárgyában hozott érdemi határozat;
c) a pénzügyi gondnok felmentésérõl és díjazásának megállapításáról szóló határozat;
d) a pénzügyi gondnoknak a 29. § (3) bekezdés szerinti jelentését jóváhagyó, illetve a pénzügyi gondnokot új jelentés
készítésére kötelezõ határozat;
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e) a vagyon bírósági felosztásának elrendelésérõl szóló határozat [29. § (1) bekezdés];
f) a pénzügyi gondok által benyújtott vagyonfelosztási javaslat tárgyában hozott bírósági határozat;
g) az adósságrendezési eljárást érdemben befejezõ határozat.”

10. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
27. §

(1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11/A. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) Az, akinek bírói szolgálati jogviszonya a Bjt. 90. § ha) pontja szerinti rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése
miatt szûnik meg, és a megszûnést követõ 3 hónapon belül a 2. § (2) bekezdés a) pontjában rögzített bírósági titkári
szolgálati jogviszonyt kíván létesíteni, mentesül a 11/A. § (1) bekezdés b) pontjában írt kötelezettség alól.”
(2) Az Iasz. 13. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az, akinek bírói szolgálati jogviszonya a Bjt. 90. § ha) pontja szerinti rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése
miatt szûnik meg, és a megszûnést követõ 3 hónapon belül a 2. § (2) bekezdés a) pontjában rögzített bírósági titkári
szolgálati jogviszonyt kíván létesíteni, mentesül a kinevezése elõtti bírói pályaalkalmassági vizsgálaton való részvétel
alól.”

11. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása
28. §

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 101. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„101. § A pénztárak mûködésének törvényességi ellenõrzését az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint,
felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el.”

12. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása
29. §

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 28. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az útlevélhatóság a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
szóló törvényben meghatározott esetekben és megkeresõ szervek javára, a személyazonosító jel helyébe lépõ
azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvényben meghatározott rendelkezések szerint
adatot szolgáltat a polgár azonosítása, a megkeresõ szervek általi azonosítás, a megkeresõ szervek által kezelhetõ
azonosító kódok lekérdezése érdekében.”

13. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása
30. §

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) a következõ 69/A. §-sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki:

„Elektronikus kapcsolattartás
69/A. § (1) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a büntetés-végrehajtási szervezet egymással az írásbeli
kapcsolatot elektronikus úton tartja.
(2) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a védõvel, a jogi képviselõvel vagy a képviselõként eljáró ügyvéddel,
továbbá a tanú érdekében eljáró ügyvéddel – a meghatalmazás benyújtását, illetve a kirendelést követõen – az írásbeli
kapcsolatot elektronikus úton tartja.
(3) Ahol e törvény elektronikus kapcsolattartást rendel vagy arra lehetõséget biztosít, az elektronikus kapcsolattartásra
– e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(4) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a büntetés-végrehajtási szervezet az alábbi, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokat nyújthatja az ott meghatározott szabályok szerint, illetve az alábbi szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokat veheti igénybe az ott meghatározott, az elektronikus ügyintézési felügyelet által
nyilvántartásba vett szolgáltatótól:
a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása, ideértve a meghatalmazások kezelését is,
b) azonosítási szolgáltatás,
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c) kézbesítési szolgáltatás,
d) elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,
e) papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá,
f) elektronikus iratról hiteles elektronikus másolat készítése,
g) elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése,
h) központi azonosítási ügynök,
i) összerendelési nyilvántartás.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában ügyfél a 42. §-ban meghatározott büntetõeljárásban részt vevõ személy.”
31. §

A Be. 70. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bíróság, az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság hivatalos iratának az érintett személy részére átadása (kézbesítés)
történhet]
„f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és végrehajtási rendeletében
szabályozott biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján.”

32. §

(1) A Be. 70/B. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az eljárás jogerõs befejezését követõen az elsõ fokon eljárt bíróság, a nyomozás megszüntetését követõen
az ügyész, illetve a nyomozó hatóság, az eljárás megszüntetését vagy a vádemelés részbeni mellõzését követõen
az ügyész a büntetõeljárásban részt vevõ személyek kérelmére – a (6)–(8) bekezdésben meghatározottak szerint –
legkésõbb a kérelem elõterjesztésétõl számított nyolc napon belül az eljárás során keletkezett iratról másolatot ad ki.”
(2) A Be. 70/B. § a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Aki az (1)–(7) vagy a (10) bekezdés alapján az eljárás során keletkezett iratról másolatot kaphat, kérheti, hogy
a másolatot a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón adja ki.
Ha a bíróságnál, az ügyésznél, illetve a nyomozó hatóságnál a kiadni kért irat elektronikus formában rendelkezésre áll,
a másolatot elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón kell kiadni. Az így kiadott másolat nem hiteles.”

33. §

A Be. 219. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vádiratot annyi példányban kell benyújtani, hogy a bíróságnak, valamennyi vádlottnak és védõnek egy-egy
példány jusson. A vádirat bírósági példányához csatolni kell a vádemelés alapjául szolgáló mindazon iratot, amelyet
az ügyész a gyanúsítottnak, illetve a védõnek ismertetésre az eljárás végén átadott, valamint – a bûncselekmény
helyszínén és a bûncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat kivételével
– a tárgyi bizonyítási eszközöket. A bíróság részére a vádiratot és az elektronikus formában rendelkezésre álló iratokat
elektronikus úton is meg kell küldeni, vagy ha ez nem lehetséges, elektronikus adathordozón kell átadni.”

34. §

(1) A Be. 235. §-a és a megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az egyesbíró és a bírósági titkár
235. § (1) Ahol e törvény a bíróságról, a bíróság tanácsáról vagy a tanács elnökérõl rendelkezik, ezen az egyesbírót,
illetve e törvényben meghatározott esetekben a bírósági titkárt is érteni kell.
(2) Bírósági titkár a következõ esetekben járhat el:
a) védõ kirendelése és a kirendelés alóli felmentése (48. §),
b) megkeresés (71. §),
c) bûnügyi költség megállapítása [74. § (2) bekezdése],
d) személyes költségmentesség engedélyezése [74. § (3) bekezdése],
e) szakértõ kirendelése (102. §),
f) rendbírság kiszabása (161. §),
g) olyan határozat kijavítása vagy kiegészítése, amelyet bírósági titkár is meghozhat (261. §),
h) ha e törvény ezt lehetõvé teszi.”
(2) A Be. 273. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A tárgyalás elõkészítése során bírósági titkár a következõ esetekben járhat el:
a) vádirat közlése (263. §),
b) áttétel (264. §),
c) egyesítés és elkülönítés (265. §),
d) a 266. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdése, (6) és (8) bekezdése alapján az eljárás felfüggesztése,
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e) intézkedés eljárási cselekmény elvégzése iránt (268. §),
f) tárgyalás kitûzése és elhalasztása [278. § és 275. § (2) bekezdése],
g) idézés és értesítés (279–280. §).”
(3) A Be. 275. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tárgyalás elõkészítésének befejezése, vagy a tárgyalás kitûzése után – ha szükséges – a 267. és a 269. §-ban
szabályozott kérdésekben a bíróság tanácsülésen, a 264., 265., 266., 268., 270., 270/A. és 271. §-ban szabályozott
kérdésekben a tanács elnöke vagy – ha e törvény lehetõvé teszi – bírósági titkár határoz.”
(4) A Be. 499. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 499. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozatot bírósági titkár is meghozhatja.”
(5) A Be. 595. § (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A kérelemrõl bírósági titkár is határozhat.”
35. §

(1) A Be. 554/L. § (1), (2) és (3) bekezdésének szövegében a „két hónapon belül” szövegrészek helyébe a „három hónapon
belül” szövegek lépnek.
(2) Hatályát veszti a Be. 67/A. §-a.

14. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
36. §

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 24. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nyilvántartó a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
törvényben meghatározott esetekben és megkeresõ szervek javára, a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvényben meghatározott rendelkezések szerint adatot
szolgáltat az engedély-nyilvántartásból az érintett azonosítása, az adatkérõ általi azonosítás, az adatkérõ által
kezelhetõ azonosító kódok lekérdezése érdekében.”

15. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása
37. §

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A gazdasági kamarák mûködése felett a törvényességi ellenõrzést az ügyészség – az e törvényben foglalt
eltérésekkel – a rá irányadó külön jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolja. A törvényességi ellenõrzés nem
terjed ki az állandó választottbíróságra, továbbá az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási
hatósági eljárásnak van helye.”

38. §

A Gktv.
a) 28. § (2) bekezdésében a „felügyeletet” szövegrész helyébe az „ellenõrzést” szöveg,
b) 28. § (3) bekezdésében a „felügyeleti” szövegrész helyébe az „ellenõrzési” szöveg
lép.

16. A közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény módosítása
39. §

(1) A közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a következõ 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § Közvetítõi tevékenységet a 4. §-ban felsorolt személyeken és szervezeteken kívül az e törvényben
meghatározottak szerint bírósági titkár is elláthat (a továbbiakban: bírósági közvetítés).”
(2) A Kvtv. a 38. §-át követõen a következõ új IV. fejezettel és 38/A–38/B. §-sal egészül ki, és a jelenlegi IV. fejezet számozása
V. fejezetre módosul:

„IV. FEJEZET
A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉS
A bírósági közvetítõ
38/A. § (1) Bírósági közvetítõi tevékenységet az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke által
– a közvetítõi szakmai képzés elvégzésének igazolását követõen – kijelölt bírósági titkár végezhet.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt bírósági titkár a bírósági közvetítéssel kapcsolatos tevékenysége során a bírósági
közvetítõ megjelölést használja (a továbbiakban: bírósági közvetítõ).

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 98. szám

14145

A bírósági közvetítésre vonatkozó különös rendelkezések
38/B. § (1) A bírósági közvetítésre a bíróság illetékességi területe és a polgári perrendtartás szerinti illetékességi
szabályok nem irányadóak.
(2) A bírósági közvetítésre a 4–5/A. §, a 6–22. §, a 23. § (1), (2) és (3) bekezdés b) pontja, a 24. §, a 27. §, a 28. § (1) és
(3) bekezdése és a 37. § nem alkalmazható.
(3) A felek a bírósági közvetítés lefolytatása iránti közös kérelmüket a bírósági közvetítési feladatokat ellátó bíróságnál
terjeszthetik elõ.
(4) A bíróság a bírósági közvetítõként eljáró bírósági titkár nevérõl, az elsõ tájékoztató megbeszélés idõpontjáról és
az eljárásban történõ képviselet lehetõségérõl 8 napon belül tájékoztatja a feleket.
(5) Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat a bírák kizárására vonatkozó külön törvényben meghatározott
szabályokkal együtt kell alkalmazni.
(6) E törvény 38. §-a azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a bírósági közvetítés során keletkezett iratokat a bíróság
õrzi, és gondoskodik a másolatok kiadásáról.”
(3) A Kvtv. 40. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg]
„e) a bírósági közvetítés ügyvitelének rendjét az OBH elnöke véleményének kikérésével.”
(4) A Kvtv. a következõ 41. §-sal egészül ki:
„41. § Az OBH elnöke szabályzatban állapítja meg a bírósági közvetítéssel kapcsolatos részletszabályokat.”

17. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása
40. §

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) a következõ 58/A. §-sal egészül ki:
„58/A. § (1) Ha a rendkívüli jogorvoslat eredményeként a Kúria a jogerõs határozatot a költségek viselésére is kihatóan
megváltoztatja, vagy a jogerõs határozat hatályon kívül helyezését követõen hozott új jogerõs határozatban a bíróság
a költség viselésérõl a hatályon kívül helyezett határozatban foglaltaktól eltérõen rendelkezik, a jogi segítségnyújtó
szolgálat a korábban hozott jogerõs díjmegállapító határozatát módosítja, a visszatérítésre kötelezõ határozatát
visszavonja és új visszatérítésre kötelezõ határozatot hoz.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el a jogi segítségnyújtó szolgálat akkor is, ha az eljáró bíróság a jogerõs
határozatot a költségek viselésére is kihatóan kijavítja vagy kiegészíti.”

41. §

A Jst. 73. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvénynek az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény
40. §-ával megállapított 58/A. §-át az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi
CXVII. törvény hatályba lépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

18. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
42. §

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 27. § (1) bekezdésében a „felügyeletet” szövegrész helyébe az „ellenõrzést” szöveg
lép.

19. Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása
43. §

Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 32. § (1) bekezdésében a „2012.” szövegrész
helyébe a „2013.” szöveg lép.

20. A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása
44. §

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 79. § (2) bekezdésében a „felügyeletet” szövegrész helyébe
az „ellenõrzést” szöveg lép.
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21. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosítása
45. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 39. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A hivatalos feljegyzés számítógépes programmal, automatikusan is elkészíthetõ, ebben az esetben a feljegyzést
készítõ aláírása helyett a hatóság gépi aláírása is alkalmazható.
(11) Hivatalos feljegyzés készítése alkalmazható az írásbelinek nem minõsülõ elektronikus kapcsolattartás során közölt
információk írásba foglalására.”

46. §

A Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont df) alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A határozatnak – ha jogszabály további követelményt nem állapít meg – tartalmaznia kell
d) a rendelkezõ részben]
„df) a kötelezettség teljesítésének határnapját vagy határidejét és az önkéntes teljesítés elmaradásának
jogkövetkezményeit, ideértve a fizetési kötelezettséget megállapító döntésben a késedelmipótlék-fizetési
kötelezettségrõl és annak mértékérõl szóló tájékoztatást, valamint a 131. § (1a) bekezdés szerinti esetben a közérdekû
munkával való megváltás szabályaival kapcsolatos tájékoztatást,”

47. §

A Ket. 131. § (1d) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (1e)–(1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) A kötelezett a megváltásról szóló végzés jogerõre emelkedését követõ három munkanapon belül köteles
az állami foglalkoztatási szervnél jelentkezni. Az állami foglalkoztatási szerv a szabálysértésekrõl, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 144/A. §-a
szerinti nyilvántartásban vezeti a közérdekû munka végrehajtása érdekében szükséges adatokat, ennek alapján
gondoskodik a meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe lépõ közérdekû munka végrehajtásáról. A közigazgatási
bírságot kiszabó hatóság közli az állami foglalkoztatási szervvel a megváltásról szóló végzését, amely tartalmazza
a kötelezettnek a végrehajtáshoz szükséges személyes adatait.
(1e) Közérdekû munkával történõ megváltás esetén a kötelezett köteles a számára meghatározott munkát elvégezni,
személyi szabadsága egyébként nem korlátozható. A közérdekû munkát a kötelezett hetenként legalább egy napon
– a heti pihenõnapon vagy szabadidejében – díjazás nélkül végzi. A munkahellyel a közérdekû munka tartamára nem
létesül munkaviszony. Nem lehet végrehajtani a közérdekû munkát, ha a bírságot kiszabó határozat jogerõre
emelkedésétõl számítva egy év eltelt.
(1f) Ha a kötelezett a közérdekû munka végzésére irányuló kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget,
a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság a tudomására jutását követõen haladéktalanul intézkedik a végrehajtás
foganatosításának folytatása iránt azzal, hogy a végrehajtást a közigazgatási bírságnak közérdekû munkával meg nem
váltott részére kell folytatni. Nem rendelhetõ el a végrehajtás folytatása, ha a közérdekû munka hátralévõ része nem éri
el a hat órát.
(1g) A közérdekû munka végrehajtása során – az e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri
rendeletben foglalt eltéréssel – megfelelõen alkalmazni kell a Szabs. tv. 142. § (4) és (6) bekezdését, 144. § (4)–(6) és
(8) bekezdését, 144/A. §-át azzal, hogy ahol a Szabs. tv. elkövetõt említ, azon kötelezettet, ahol szabálysértési
hatóságot, azon közigazgatási bírságot kiszabó hatóságot kell érteni.”

48. §

A Ket. 160. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A külön jogszabályban foglaltakon túl a közigazgatási hatósági eljárásban az okiratról az elektronikus irat hiteles
papír alapú irattá alakítása, papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint elektronikus iratról hiteles,
más formátumú elektronikus másolat készítése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint
a hatóság, valamint a kormány által kijelölt szervezet által készített okirat bizonyító ereje megegyezik az eredeti
okiratéval.
(5) Az a hatóság, amely az ügyfél azonosítására a természetes személyazonosító adatoktól eltérõ azonosítót képez,
az azonosító ügyféllel való közlését megelõzõen kapcsolati kódot képez, azt az azonosítóhoz rendelten
nyilvántartásba veszi, és csak általa visszafejthetõ titkosítással a kapcsolati kódot annak típusmegjelölésével
az összerendelési nyilvántartásnak az összerendelési bejegyzés kiegészítése céljából átadja. Az azonosítóval
összefüggõ olyan adatlekérdezés, illetve adattovábbítás, amelynél a hatóság által kezelttõl eltérõ azonosító
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használata is szükséges, a továbbiakban az összerendelési nyilvántartás igénybevételével, az összerendelési
nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések szerint történhet.”
49. §

A Ket. 162. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha valamely személy törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott – az e törvény hatálya alá nem
tartozó – elektronikus ügyintézési szolgáltatások tekintetében tesz ügyintézési rendelkezést, arra – törvény vagy
kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – e törvénynek az ügyintézési rendelkezésre vonatkozó szabályait
alkalmazni kell azzal, hogy hatóság alatt az elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, ügyfél alatt az azt
igénybe vevõ személy kell érteni.
(6) Az összerendelési nyilvántartás kezelõje az összerendelési nyilvántartásba új személy bejegyzésekor értesíti
az ügyfél ügyintézési rendelkezését nyilvántartó szervet. A nyilvántartó szerv az értesítés alapján kapcsolati kódot
képez, azt nyilvántartásba veszi, és csak általa visszafejthetõ titkosítással, annak típusmegjelölésével az összerendelési
nyilvántartásnak az összerendelési bejegyzés kiegészítése céljából átadja. Az ügyfél ügyintézési rendelkezését
a nyilvántartó szerv az általa képzett kapcsolati kódhoz rendelten veszi nyilvántartásba és tárolja, az ügyfél
természetes személyazonosító adatait és azonosító kódjait – az ügyfél által önkéntesen rögzített adatokon túl – nem
tárolja. Az ügyintézési rendelkezés lekérdezésére az összerendelési nyilvántartás igénybe vételével kerülhet sor.”

50. §

A Ket. 168. § (1) bekezdés m) és n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ o)–v) ponttal egészül ki:
[Az alábbi szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a Kormány köteles biztosítani:]
„m) elektronikus fizetési és elszámolási rendszer,
n) iratérvényességi nyilvántartás,
o) kormányzati hitelesítés-szolgáltatás,
p) kormányzati elektronikus aláírás ellenõrzési szolgáltatás,
q) központi azonosítási ügynök,
r) ÁNYK ûrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás,
s) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés,
t) elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,
u) papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá,
v) jogszabályban kötelezõen nyújtandóként elõírt további szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások.”

51. §

A Ket. az „Elektronikus tájékoztatás” alcímet megelõzõen a következõ 168/A. §-sal és azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Ügyfél-regisztrációs eljárás
168/A. § (1) Ha valamely elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevétele elõzetes regisztrációhoz kötött,
a regisztrációs eljárás (a továbbiakban: ügyfél-regisztrációs eljárás) során az ügyfél ennek az alcímnek a rendelkezései
szerint
a) elektronikusan regisztrálhat olyan azonosítás szolgáltatás használatával, amelynek alapjául szolgáló regisztráció
megfelel a jelen alcím szerinti követelményeknek, vagy amelynek használatát az ügyfél egyébként az ügyintézési
rendelkezésében lehetõvé tette, vagy
b) személyes megjelenéssel a jelen alcím szerinti követelményeknek megfelelõ eljárásban regisztrálhat.
(2) A regisztrációt megelõzõen az ügyfélnek vagy az ügyfél képviseletében eljáró természetes személynek
(a továbbiakban együtt: igénylõ) személyesen meg kell jelennie a regisztrációt végzõ szervezet elõtt. A szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltató által meghatározott esetben a személyes megjelenéssel egyenértékû
a regisztrációt végzõ szervezet külsõ helyszínen lefolytatott eljárása is, ha azonos biztonsági körülmények között
biztosítható az ügyfél személyazonosságának az e §-ban meghatározott ellenõrzése.
(3) A természetes személy személyes megjelenése esetén az ügyfél-regisztrációs szerv a felhasználó által bemutatott,
a külön jogszabályban meghatározott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban szereplõ
adatok alapján az ügyfelet azonosítja; megadott adatait összeveti
a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás,
b) olyan külföldi esetén, aki abban nem szerepel, a központi idegenrendészeti nyilvántartás,
c) ha a természetes személy az a) és b) pont szerinti nyilvántartásban sem szerepel, az általa bemutatott útlevél vagy
a schengeni övezetbe tartozó EGT részes állam polgára esetén az adott állam által kibocsátott személyazonosításra
alkalmas okmány
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adataival. Az ügyfél-regisztrációs szerv az azonosítási tevékenység során az adatokat kizárólag személyazonosításra és
a jogosult adatkezelõk által megküldött természetes személyazonosító adatokkal való egyezés vagy eltérés
megállapítására használhatja fel.
(4) Az azonosítás sikere esetén az ügyfél-regisztrációs szerv
a) átemeli az igénylõ természetes személyazonosító adatait a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból vagy a központi
idegenrendészeti nyilvántartásból,
b) a (3) bekezdés c) pont szerinti esetben a bemutatott okmányból a természetes személyazonosító adatokat,
az állampolgárságot emeli át
az ügyfél-regisztrációs adatbázisba. Az azonosítás és ellenõrzés sikertelensége esetén az ügyfél-regisztrációs szerv
az ügyfél-regisztrációt megtagadja, és az esetleg már rögzített adatokat helyreállíthatatlanul törli.
(5) A regisztráció és a személyazonosság ellenõrzése alapjául szolgáló, rögzítendõ adatok helyességét az igénylõ
nyilatkozatban, saját kezû aláírásával ellátva igazolja.
(6) A (3) bekezdés szerinti hatósági igazolvány azonosító adatait, az igénylõ adatainak egyezését és a hatósági
igazolvány érvényességét a regisztrációs szervezet az igazolványt nyilvántartó szerv közhiteles nyilvántartásában
ellenõrzi.
(7) Amennyiben a (6) bekezdés szerinti ellenõrzés nem vezetett eredményre – adategyezõség nem volt
megállapítható vagy a hatósági igazolvány érvénytelen volt, illetve az ellenõrzés a hatósági nyilvántartásban egyéb
okból nem volt végrehajtható – a regisztráció nem hozható létre.”
52. §

A Ket. 169/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Jogszabályban arra feljogosított szervezet az ügyfél számára az alábbi hatósági szolgáltatásokat biztosíthatja:
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatásból a beadvány elektronikus irattá alakítását
a vonatkozó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint, az elektronikus irat hatóság nevében
történõ átvételét és – amennyiben ennek informatikai feltételei adottak – annak a hatóság informatikai rendszerében
történõ elhelyezését,
b) az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatást, valamint
c) a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatást.”

53. §

A Ket. 171. §-a a következõ (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A 2012. március 31-én elektronikus kapcsolattartás, valamint elektronikus ügyintézés biztosítására köteles
hatóságok 2012. december 31-ig kötelesek
a) az elektronikus kapcsolattartás, illetve az elektronikus ügyintézés lehetõségét a 2012. március 31-én hatályos
szabályoknak megfelelõen biztosítani, mindaddig, amíg az e törvénynek való megfelelést nem biztosítják,
b) megteremteni az e törvénynek való megfelelés feltételeit.
(7b) A 2012. március 31-én létezõ ügyfélkapu 2012. április 1-jét követõen is fennmarad, az ügyfélkapuval rendelkezõ
természetes személyek adatait az ügyfélkapu regisztrációs adatbázist kezelõ szerv az ügyfélkapu regisztrációs
adatbázisban kezeli tovább, kivéve, ha a természetes személy az ügyfélkapu és az ahhoz kapcsolódó személyes adatai
törlését az ügyfélkapu regisztrációs adatbázist kezelõ szervtõl kéri.”

54. §

(1) A Ket. 172. § j) pont 10–12. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:
j) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az alábbi elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások:]
„10. hozzáférés az elektronikus iratkezelõ rendszerhez,
11. hozzáférés biztosítása elektronikus nyilvántartások adataihoz,
12. hozzáférés biztosítása az informatikai rendszer mûködésével kapcsolatos adatokhoz,”
(2) A Ket. 172. § j) pont 17. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:
j) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az alábbi elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások:]
„17. elektronikus iratok kezelése,”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 98. szám

14149

(3) A Ket. 172. § j) pontja 22–23. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép és 172. § j) pontja a következõ
24–28. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:
j) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az alábbi elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások:]
„22. elektronikus dokumentum titkosítása,
23. elektronikus ûrlapok kezelése,
24. elektronikus aláírás ellenõrzési szolgáltatás,
25. informatikai háttér szolgáltatása,
26. azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés,
27. elektronikus fizetési és elszámolási rendszer,
28. az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatásként nevesített további elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás.”
55. §

A Ket. 174. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter arra, hogy a közérdekû munka végrehajtásának,
a közérdekû munka foglalkoztatói nyilvántartás részére történõ adatközlés formájának és módjának, valamint
az adatközlés rendjének, a közérdekû munka foglalkoztatói nyilvántartását vezetõ szerv által teljesített
adatszolgáltatás rendjének részletes szabályait – a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
rendeletben – állapítsa meg.”

56. §

A Ket. 175. § (1) bekezdése a következõ d) és e) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki]
„d) az ügyfélkapu regisztrációs szervet vagy szerveket,
e) az ügyfélkapu regisztrációs adatbázist kezelõ szervet vagy szerveket.”

57. §

A Ket.
a) 1. § (4) bekezdésében az „e törvény” szövegrész helyébe a „törvény” szöveg,
b) 131. § (1c) bekezdés a) pontjában a „határozat” szövegrész helyébe a „végzés” szöveg
lép.

58. §

Hatályát veszti a Ket. 141. § (1) bekezdés i) pontja.

22. Az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló
2005. évi XVII. törvény módosítása
59. §

Az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. §-a
a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e törvényben szabályozott közigazgatási nemperes eljárásokban a bírósági titkár elsõfokon, az érdemi
határozatok meghozatalára is kiterjedõen, önálló aláírási joggal eljárhat.”

23. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
módosítása
60. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)
a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) Az e törvényben szabályozott nemperes eljárásokban – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – elsõ fokon
önálló aláírási joggal, az érdemi határozatok meghozatalára is kiterjedõen bírósági titkár is eljárhat.
(2) Bíró hozza meg a következõ határozatokat:
a) az egyszerûsített cégeljárás, az egyéni cég, a közkereseti társaság, a betéti társaság, valamint a 45. §
(2) bekezdésében szabályozott hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli elutasító végzés kivételével a bejegyzési
eljárásban hozott határozatok;
b) az egyéni cég, a közkereseti társaság, betéti társaság, valamint a 45. § (2) bekezdésében szabályozott hiánypótlási
eljárás lefolytatása nélküli elutasító végzés kivételével a változásbejegyzési eljárásban hozott határozatok;
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c) a cégformától független adatok bejegyzésére irányuló eljárásban hozott határozatok, kivéve a 26. § (1) bekezdés
a), b), f), g), h), i), j), k), l) pontjait;
d) a cég átalakulásának a bejegyzésére irányuló eljárásban hozott határozatok;
e) a 87. §-ban szabályozott eljárás kivételével a törvényességi felügyeleti eljárásban az eljárás hivatalból történõ
megindítása tárgyában hozott határozat, kérelemre indult eljárás esetén a kérelmet elutasító, továbbá az eljárást
megszüntetõ határozat;
f) törvényességi felügyeleti eljárásban hozott intézkedés;
g) különleges törvényességi felügyeleti eljárásban a cég mûködésének a felfüggesztése tárgyában hozott érdemi
határozat, továbbá más hatóság eljárásának a kezdeményezése;
h) a betéti társaság, a közkereseti társaság, valamint az egyéni cég kivételével a végelszámolás bejegyzésére irányuló
eljárásban hozott határozat, valamint a cég törlésére irányuló eljárásban hozott határozat;
i) végelszámolás lefolytatása során a végelszámoló jogsértõ intézkedése vagy mulasztása miatt elõterjesztett kifogás
elbírálása tárgyában hozott érdemi határozat;
j) a 117. § (1) bekezdés, valamint a 118. § (2) és (3) bekezdése alapján meghozott határozat kivételével a kényszertörlési
eljárásban, a felszámolási eljárás kezdeményezése tárgyában, valamint a 118. § (1) és (7) bekezdésben foglalt feltételek
fennállása esetén a cég törlésére irányuló eljárásban hozott érdemi határozatok;
k) a vagyonrendezési eljárásban az eljárás lefolytatását elrendelõ határozat, a vagyonrendezõ jogszabálysértõ
intézkedése vagy mulasztása ellen benyújtott kifogás tárgyában hozott határozatok, valamint a vagyonrendezési
eljárás befejezése során hozott érdemi határozat;
l) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásában hozott határozatok, ha a kérelem elbírálásának során
törvényességi felügyeleti eljárás indul;
m) a cégjegyzékbe bejegyzett személynek a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére irányuló eljárásban hozott
határozatok.”
A Ctv. 26. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A 24. § (5) bekezdésében, a 25. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (1) bekezdés a), b), f)–l) pontjaiban említett
tények bejegyzésére fogalmazó vagy bírósági ügyintézõ önállóan is jogosult.”
Ctv. 46. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég bejegyzésére irányuló kérelem érdemi vizsgálatát
fogalmazó és bírósági ügyintézõ is önállóan lefolytathatja, azonban a bejegyzési kérelmet elutasító végzést, valamint
olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró elõzetes, írásos hozzájárulásával hozhat.”
A Ctv. 50. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég esetében a változásbejegyzési kérelem – ideértve
a 14., 15. és 17. cím szerinti eljárást – érdemi vizsgálatát a fogalmazó és bírósági ügyintézõ is lefolytathatja, azonban
a változásbejegyzési kérelmet elutasító, valamint olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak
a cégbíró elõzetes, írásos hozzájárulásával hozhat.”
A Ctv. 77. § (4) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Az eljárás megszüntetésére fogalmazó vagy bírósági ügyintézõ is önállóan, önálló aláírási joggal jogosult.”
A Ctv. 117. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti végzés meghozatalára fogalmazó vagy bírósági ügyintézõ is önállóan, önálló aláírási
joggal jogosult.”
A Ctv. 118. § (4) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A (2) és (3) bekezdés szerinti lekérdezésre, megkeresésre fogalmazó vagy bírósági ügyintézõ is önállóan, önálló
aláírási joggal jogosult.”
Hatályát veszti a Ctv.
a) 6. § (5) bekezdésében, 45. § (4) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésében és 84. § (2) bekezdésében a „bírósági titkár,”
szövegrész,
b) 64. § (3) bekezdése.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 98. szám

14151

24. A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény módosítása
62. §

A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény 59. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közhasznú szervezeti jogállással rendelkezõ szociális szövetkezet az adózás utáni eredményét
– a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – közhasznú céljának megvalósítására fordítja.”

25. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása
63. §

(1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ntv.) a 2. §-t követõen a következõ alcímmel és 2/A. §-sal
egészül ki:

„A kiemelt jelentõségû ügy koordinációja
2/A. § (1) A Kormány rendeletben határozhatja meg a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerint
a) a kiemelt jelentõségû ügyben feladatkörrel rendelkezõ kormánymegbízottat,
b) a kormánymegbízott feladat- és hatáskörét,
c) azokat a szerveket, amelyek tekintetében a kormánymegbízott a b) pont szerinti feladat- és hatáskört gyakorolja.
(2) A kijelölt kormánymegbízott az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatat- és hatáskörét a fõvárosi és megyei
kormányhivatal illetékességi területén kívül a kiemelt jelentõségû ügyben eljáró valamennyi hatóság, illetve
szakhatóság tekintetében is gyakorolhatja.”
(2) Az Ntv. 8. §-a a következõ (2)–(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A keresetlevél a hatósághoz kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A hatóság a keresetlevelet az ügy irataival és
a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt három napon belül elektronikusan továbbítja
a bírósághoz.
(3) A perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok kézbesítése a Pp.-ben meghatározottak szerint, kizárólag
elektronikus úton történik.
(3a) Az ingatlanügyi hatóság eljárásával kapcsolatban a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”
(3) Az Ntv. 12. § (5) bekezdése a következõ c) és d) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg]
„c) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû ügyben a kormánymegbízott feladat- és hatáskörét,
a koordináció részletes eljárási szabályait,
d) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû ügyben feladatkörrel rendelkezõ kormánymegbízott
kijelölését, feladat- és hatáskörét, valamint azokat a szerveket, amelyek tekintetében a kormánymegbízott feladat- és
hatáskörét gyakorolja.”
64. §

Hatályát veszti az Ntv. 8. § (2) és (3) bekezdése.

26. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása
65. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Áhtm.) 1. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az állami alapító által alapított alapítványt (közalapítványt) továbbá az állami alapító által államháztartáson kívüli
alapítóval közösen alapított alapítványt (közalapítványt) az alapítók kérelmére a bíróság – nemperes eljárásban – akkor
is megszünteti, ha azt az alapítók arra hivatkozással kérik, hogy az alapítvány, közalapítvány céljainak megvalósítása,
feladatának további ellátása központi költségvetési szerv, legalább többségi állami tulajdonban álló közhasznú
nonprofit gazdasági társaság, illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet által hatékonyabban megvalósítható.
Ez esetben a megszûnt alapítvány, közalapítvány vagyonát – cél szerinti feladatainak további ellátása
érdekében – az állami alapító a megszüntetési kérelemben megjelölt központi költségvetési szerv, többségi állami
tulajdonban álló közhasznú nonprofit gazdasági társaság, illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet rendelkezésére
bocsátja (nonprofit gazdasági társaság esetében apportként).”
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66. §

Az Áhtm. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:
„(1) Az állami alapító által alapított alapítványt (közalapítványt), továbbá az állami alapító által államháztartáson kívüli
alapítóval közösen alapított alapítványt (közalapítványt) az alapítók kérelmére a bíróság – nemperes eljárásban – akkor
is megszünteti, ha az alapítvány (közalapítvány) céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására az állami
alapító többségi részesedésének biztosításával közhasznú szervezetnek minõsülõ jogi személyiséggel rendelkezõ
nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani (a továbbiakban: nonprofit gazdasági társaság).”

67. §

Az Áhtm. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bíróság az alapítvány (közalapítvány) törlésérõl szóló végzését valamennyi alapító, és az alapítvány
(közalapítvány) részére megküldi.”

68. §

Az Áhtm. a következõ 8. §-sal egészül ki:
„8. § E törvény alkalmazásában állami alapító alatt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 62.§ (3) bekezdésében meghatározott alapítót kell érteni.”

27. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása
69. §

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 11. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Elektronikus úton beadványt úgy lehet benyújtani, hogy a beadvány adatait annak benyújtója a MOKK
rendszerébe beviszi és minõsített elektronikus aláírással, valamint minõsített idõbélyegzõvel látja el.”

70. §

Az Fmhtv. 16. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét elektronikusan elõterjesztõ jogosult részére az iratokat
– a jelenlévõ félnek nyomban kézbesítésre kerülõ irat kivételével – a 16/A. § szerint elektronikus úton kell kézbesíteni,
illetve megküldeni.”

71. §

Az Fmhtv. a következõ 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) Az elektronikus úton kézbesítendõ irathoz a címzett az üggyel érintett regisztrációjához tartozó
felhasználói felületrõl férhet hozzá.
(2) A kézbesítendõ irat felhasználói felületrõl történõ hozzáférhetõvé tételével egyidejûleg errõl a MOKK rendszere
útján a címzett részére a felhasználói azonosítást követõen megadott elektronikus levelezési címére értesítést kell
küldeni.
(3) Az iratot a címzett az átvételi elismervény minõsített elektronikus aláírással és minõsített idõbélyegzõvel történõ
ellátásával veheti át.
(4) Az irat az átvételi elismervényben megjelölt idõpontban kézbesítettnek minõsül.
(5) Ha a címzett az irat felhasználói felületrõl történõ hozzáférhetõvé tételét követõ tizenöt naptári napon belül
az iratot nem veszi át, a címzett részére az iratot a 16. § (2) bekezdése szerint kell kézbesíteni.
(6) Azok az iratok, amelyeket kézbesíteni nem, hanem csak megküldeni kell, az (1) és (2) bekezdés megfelelõ
alkalmazásával kerülnek megküldésre a címzett részére.”

72. §

(1) Az Fmhtv. 55. § (2) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A díjat a biztosítási intézkedést kérõ elõlegezi és a biztosítási intézkedés elrendelése esetén – ha a Vht. 201. és 201/A. §
eltérõen nem rendelkezik – az adós, minden más esetben a végrehajtást kérõ viseli.”
(2) Az Fmhtv. 55. § (5) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A közjegyzõ határozata ellen elõterjesztett fellebbezésre a 43. § (5) és (6) bekezdését alkalmazni kell.”
(3) Az Fmhtv. 55. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Vht. 34. § (5) bekezdésének alkalmazása során illeték alatt a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett
díjakat is érteni kell.”
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73. §

Az Fmhtv.
a) 33. §-ában a „32. § bekezdés” szövegrész helyébe a „32. § (1) bekezdés” szöveg,
b) 52. § (3) bekezdésében a „24. § (1) bekezdés j) és k) pontját” szövegrész helyébe a „24. § (1) bekezdés k) pontját”,
az „alkalmazni” szövegrész helyébe a „megfelelõen alkalmazni” szöveg,
c) 55. § (3)–(5) bekezdésében a „biztosítási intézkedés elrendeléséért” szövegrész helyébe a „biztosítási intézkedés
elrendelése iránti kérelem elõterjesztéséért” szöveg,
d) 58. § (3) bekezdésében a „törvény által meghatározott határidõbe” szövegrész helyébe a „törvény, illetve
a közjegyzõ által meghatározott határidõbe” szöveg,
e) 61. § (5) bekezdésében a „16. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „16. § (5) bekezdése 2012. október 1-jén”
szöveg
lép.

74. §

Hatályát veszti az Fmhtv. 11. § (4) bekezdése.

28. A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
75. §

A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény 14. § (4) bekezdésében a „felügyeleti” szövegrész helyébe
az „ellenõrzési” szöveg lép.

29. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása
76. §

(1) A hagyatéki eljárásról szóló 2010. XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A közjegyzõ a hagyatéki eljárás iratait cégbíróság, közigazgatási szerv vagy más hatóság részére a Pp.-ben
meghatározottak szerint, elektronikus úton kézbesíti, a megkeresett cégbíróság, közigazgatási szerv vagy más
hatóság pedig a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton válaszol a megkeresésre. E rendelkezést az
ingatlanügyi hatóság eljárásával kapcsolatosan nem kell alkalmazni.”
(2) A Hetv. 11. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hagyatéki eljárásban érdekelt a hagyatéki ügy megjelölésével elektronikus beadványában kérheti, hogy
a részére szóló iratok a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton kerüljenek kézbesítésre.”

77. §

A Hetv. 11. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) Ha a hagyatéki eljárásban érdekelt gazdálkodó szervezet vagy jogi képviselõvel rendelkezõ személy vagy
szervezet vesz részt, részére az iratokat a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton kell kézbesíteni.”

78. §

A Hetv. 113. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hagyaték átadása tárgyában hozott végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak.”

79. §

A Hetv.
a) 11. § (1) bekezdésében a „bíróság” szövegrészek helyébe a „bíróság, ingatlanügyi hatóság” szöveg,
b) 118. § (3) bekezdésében az „az ingatlannyilvántartásból” szövegrész helyébe az „a számítógépes
ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl közvetlenül” szöveg
lép.

80. §

A Hetv. 23. § (2) bekezdésében az „a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérõl és az elektronikus tértivevényrõl szóló
törvény rendelkezései szerint” szövegrész az „a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton” szöveggel,
az „a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérõl és az elektronikus tértivevényrõl szóló törvény rendelkezésein felül”
szövegrész az „a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus kézbesítésen felül” szöveggel lép hatályba.

14154

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 98. szám

30. A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása
81. §

A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (7) bekezdése
a következõ c) és d) ponttal egészül ki:
[Az OBH elnöke a képzéssel kapcsolatos feladatkörében]
„c) a legfõbb ügyész elõzetes véleményének kikérését követõen kinevezi a Magyar Igazságügyi Akadémia vezetõjét,
d) a legfõbb ügyésszel együtt meghatározza a bírósági és ügyészségi fogalmazók egységes központi képzésének
rendszerét.”

82. §

A Bszi. a 171. §-t követõen a következõ XIII/A. Fejezettel és 171/A. és 171/B. §-al egészül ki:

„XIII/A. FEJEZET
A MAGYAR IGAZSÁGÜGYI AKADÉMIA
171/A. § (1) A Magyar Igazságügyi Akadémia ellátja a bírák, részben az ügyészek, valamint az igazságszolgáltatásban
közremûködõ más személyek képzését, és ellátja az egységes központi fogalmazóképzés feladatait.
(2) A Magyar Igazságügyi Akadémia az OBH szervezetén belül mûködik.
(3) A Magyar Igazságügyi Akadémia vezetõje fõosztályvezetõi besorolásnak megfelelõ javadalmazásra jogosult.
171/B. § (1) Az OBH elnöke a legfõbb ügyész hozzájárulásával meghatározza a Magyar Igazságügyi Akadémia általános
mûködési feltételeinek, szakmai és gazdasági mûködésének alapelveit.
(2) Az OBH elnöke a legfõbb ügyésszel együtt elkészíti az egységes központi fogalmazóképzés tananyagát, oktatási
tervét és oktatóinak névsorát.
(3) Az OBH elnöke évente megállapodik a legfõbb ügyésszel a Magyar Igazságügyi Akadémia éves felhasználási
tervérõl, a közös képzésekrõl és a fenntartási költségek viselésérõl.
(4) Az OBH elnöke és a legfõbb ügyész külön megállapodást köthet az igazságügyért felelõs miniszterrel a Magyar
Igazságügyi Akadémia keretében megvalósuló igazságügyi és nemzetközi tárgyú képzésekrõl.”
83. §

A Bszi. 175. §-ában a „X. és XI. Fejezete” szövegrész helyébe a „X., XI. és XIII/A. Fejezete” szöveg lép.

84. §

A Bszi. 188. § (3) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:
„(3) A Magyar Bíróképzõ Akadémia elnevezése Magyar Igazságügyi Akadémiára változik.”

85. §

A Bszi. 193. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) 2012. december 31-ig a közigazgatási ügyekben elsõ fokon a törvényszék, másodfokon a polgári perrendtartásról
szóló törvény alapján meghatározott ítélõtábla jár el.”

86. §

Hatályát veszti a Bszi. 188. § (4) bekezdése.

31. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása
87. §

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 195. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az OBH-ba beosztott bíró a (2) bekezdés szerint járó beosztási pótlékon felül a bírói illetményalap összegének
30 százalékára jogosult, a minisztériumba és a Kúriára beosztott bíró a (2) bekezdés szerint járó beosztási pótlékon felül
a bírói illetményalap összegének 10 százalékára jogosult.”

32. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása
88. §

(1) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) II. fejezetcíme helyébe a következõ fejezetcím lép:

„II. FEJEZET
A CIVIL SZERVEZETEK CSÕD-, FELSZÁMOLÁSI ÉS VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSA, EGYSZERÛSÍTETT TÖRLÉSI
ELJÁRÁSA”
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(2) Az Ectv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A civil szervezet végelszámolására irányuló kérelmet erre rendszeresített ûrlapon kell benyújtani, a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló törvényben elektronikus útra
kötelezett civil szervezet a kérelmet kizárólag a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton terjesztheti elõ.
Az eljárás lefolytatására a civil szervezetet nyilvántartó bíróság illetékes.”
(3) Az Ectv. 9. § (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A civil szervezet végelszámolójának elsõsorban a civil szervezet volt vezetõ tisztségviselõjét kell kirendelni.”
89. §

Az Ectv. a 10. §-t követõen a következõ 10/A–10/E. §-al egészül ki:
„10/A. § (1) Ha a bíróság az ügyész keresetére az egyesület megszûnését állapítja meg [11. § (5) bekezdés], vagy
a bíróság az ügyész keresetére az alapítványt annak okán szünteti meg, hogy céljának megvalósítása lehetetlenné vált
[Ptk. 74/E. § (3) bekezdés], az egyesületet, illetve az alapítványt nyilvántartó bíróság a jogerõs ítélet alapján
a nyilvántartásba haladéktalanul bejegyzi egyesület esetében a „megszûnt”, míg alapítvány esetén a „megszüntetve”
toldatot.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ítéletek indokolásának, ha a perben a civil szervezetet ügygondnok képviselte
és a per során nem merült fel adat arra nézve, hogy a civil szervezetnek vagyona van, a Pp. 221. §-ában foglaltakon túl
tartalmaznia kell az arra való utalást, hogy a per során a civil szervezet vagyonára vonatkozó adat nem merült fel.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a civil szervezetet nyilvántartó bíróság az (1) bekezdés szerinti jogerõs ítélet
kézhezvételétõl számított öt napon belül a bíróságok központi internetes oldalán hirdetményt tesz közzé, melyben
felhívja a civil szervezetnek a nyilvántartásba bejegyzett képviselõit, hogy a bíróság részére negyvenöt napon belül
jelentsék be idézési címüket. A bíróság egyben felhívást tesz közzé arra vonatkozóan, hogy akinek
a) a civil szervezettel szemben követelése van – ideértve a számviteli törvény szerinti függõ követelést is –,
b) tudomása van arról, hogy a civil szervezet ellen bírósági, közjegyzõi vagy más hatósági eljárás van folyamatban vagy
c) a civil szervezet tulajdonában lévõ eszköz van a birtokában, vagy a civil szervezet vagyontárgyára vonatkozó jog
jogosultjaként van bejegyezve, valamely vagyontárgyat illetõen a javára, illetve érdekében tény van feljegyezve, vagy
a civil szervezet vagyontárgyára tarthatna igényt,
azt negyvenöt napon belül jelentse be a bíróságnak.
(4) Ha a (3) bekezdésben foglalt határidõn belül a civil szervezet képviselõi nem jelentik be idézési címüket, és a civil
szervezet vagyonára vonatkozó adat nem merül fel, valamint a civil szervezettel szemben fennálló követelés
bejelentésére nem kerül sor, a bíróság hivatalból megindítja az egyszerûsített törlési eljárást, a nyilvántartásból törli
a „megszûnt”, vagy a „megszüntetve” toldatot, és bejegyzi az egyszerûsített törlési eljárás megindítására utaló „törlés
alatt” toldatot. A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak helye nincs.
10/B. § (1) A bíróság az egyszerûsített törlési eljárás elrendelését követõ öt munkanapon belül az egyszerûsített törlési
eljárás megindításáról értesíti
a) az ügyészséget,
b) a civil szervezet székhelye szerint illetékes adó- és vámhatóságot, társadalombiztosítási igazgatási szervet,
c) a civil szervezet székhelye szerint illetékes végrehajtót (végrehajtókat), és
d) – ha a nyilvántartásában szerepel – a civil szervezet számláit vezetõ pénzforgalmi szolgáltatókat.
(2) Az értesítésnek tartalmaznia kell:
a) a bíróság nevét, székhelyét,
b) a civil szervezet nevét, székhelyét, nyilvántartási számát,
c) felhívást arra vonatkozóan, hogy a civil szervezettel kapcsolatos rendelkezésére álló információkat a bíróságnak
hatvan napon belül jelentse be.
(3) A civil szervezet székhelye szerint illetékes adó- és vámhatóságnak, és a társadalombiztosítási igazgatási szervnek
szóló értesítésnek tartalmaznia kell azt a felhívást, hogy a civil szervezet vele szemben fennálló tartozását,
a szervezettel szemben folyó eljárást jelentse be, valamint adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a civil
szervezetnek van-e munkavállalója. Az adóhatóságnak szóló értesítésnek tartalmaznia kell azt is, hogy az adóhatóság
értesítse a bíróságot arról, hogy a záró adóellenõrzést lefolytatta.
10/C. § (1) Ha a bíróság által elõírt határidõben
a) a civil szervezet képviselõje az idézési címét nem jelenti be,
b) a civil szervezettel szemben a bíróságnál követelés bejelentésére nem került sor, és ellene bírósági, közjegyzõi vagy
más hatósági eljárás nincs folyamatban,
c) a civil szervezet fellelhetõ vagyonára vonatkozóan érdemi adat nem merül fel,
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d) az adó- és vámhatóság, és a társadalombiztosítási igazgatási szerv a bíróságot arról tájékoztatja, hogy eljárás nincs
folyamatban, valamint a civil szervezetnek nincs munkavállalója és
e) a végrehajtó a bíróságot arról tájékoztatja, hogy tudomása szerint végrehajtási eljárás nincs folyamatban
a bíróság a civil szervezetet törli a nyilvántartásból, egyidejûleg rendelkezik arról, hogy a civil szervezet fellelhetõ
iratainak elhelyezésérõl a szervezet volt képviselõje, illetve alapítvány esetén a korábbi kezelõ szerv vagy a korábbi
kezelõ szervezet tagja, ennek hiányában vagy az egyesület bármely fellelhetõ tagja, illetve az alapítvány bármely
fellelhetõ alapítója gondoskodjon, és ennek megtörténtét a bíróságnak igazolja, valamint az iratok õrzésének helyérõl
nyilatkozatot tegyen.
(2) A bíróság az egyszerûsített törlési eljárást megszünteti, és kényszer-végelszámolási eljárást rendel el, ha az
(1) bekezdésben foglalt törlési feltételek bármelyike nem teljesül.
10/D. § (1) Ha a civil szervezetettel szemben végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás van folyamatban, és
a végelszámoló a szervezet korábbi képviselõjével nem tud kapcsolatba lépni, hitelezõi követelés bejelentésére nem
került sor, és a civil szervezetnek nincs munkavállalója, a végelszámoló haladéktalanul intézkedik a 10/C. §
(1) bekezdése szerinti adatok és igazolások beszerzésérõl, és a 10/C. § (1) bekezdésében elõírt körülmények fennállása
esetén kezdeményezi a civil szervezet nyilvántartásból való törlését.
(2) A végelszámoló kezdeményezésének beérkezését követõ 15 napon belül a bíróság megvizsgálja az iratokat, és
a 10/C. § (1) bekezdésében elõírt körülmények fennállása esetén a civil szervezetet törli a nyilvántartásból, és
a végelszámolót kötelezi a civil szervezet iratainak elhelyezésére és ennek megtörténtének igazolására. A bíróság
a civil szervezet törlésével egyidejûleg a végelszámolónak az eljárásban meg nem térült és igazolt készkiadásait
(ideértve a számlában áthárított általános forgalmi adót is) legfeljebb 30 000 forint összeghatárig, továbbá
(amennyiben a végelszámoló nem a civil szervezet volt vezetõje) legfeljebb 20 000 forint munkadíjat és a díjat terhelõ
általános forgalmi adót a központi költségvetés terhére megfizeti. A Fõvárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala
(a továbbiakban: Gazdasági Hivatal) minden negyedév utolsó munkanapján összesíti, és az errõl szóló kimutatást
az államháztartásért felelõs miniszter részére megküldi, hogy a tárgynegyedévben milyen pénzösszegre áll fenn
a központi költségvetési fizetési kötelezettség. A kimutatás alapján az államháztartásért felelõs miniszter a központi
költségvetés terhére ezt az összeget elkülönített számlán a Gazdasági Hivatal rendelkezésére bocsátja. A Gazdasági
Hivatal a pénzösszeg beérkezését követõ 15 napon belül teljesíti a végelszámolók részére az e bekezdés alapján járó
kifizetéseket. A Gazdasági Hivatal központi költségvetéssel történõ elszámolásának, valamint a pénzösszeg
folyósításának részletes szabályait az államháztartásért felelõs miniszter rendeletben állapítja meg.
10/E. § A 10/A–10/D. § szerinti nemperes eljárás során bírósági titkár önállóan, önálló aláírási joggal eljárhat.”
90. §

Az Ectv.17. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A civil szervezet legfõbb szervének feladata a mûködõképesség fenntartása, és a fenyegetõ fizetésképtelenség
esetén a hitelezõk érdekeinek szem elõtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.”

91. §

Az Ectv. 73. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter, hogy a Fõvárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának
a központi költségvetéssel történõ, a 10/D. § (2) bekezdés szerinti elszámolásának, valamint a központi
költségvetésbõl a pénzösszeg folyósításának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

33. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása
92. §

(1) A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket ez
a törvény nem szabályoz, a Pp. szabályai – a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredõ eltérésekkel – megfelelõen
irányadók.
(2) A bírósági titkár elsõ fokon önállóan önálló aláírási joggal eljárhat, érdemi határozatot hozhat a törvényben
szabályozott polgári nemperes eljárásokban.
(3) Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban az eljárás szünetel, ha
a) a kérelmezõ nem biztosítja, hogy részére (képviselõ, kézbesítési megbízott részére) a hivatalos iratok kézbesíthetõek
legyenek,
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b) a belföldi idézési címmel és belföldi idézésû címû képviselõvel sem rendelkezõ kérelmezõ a kérelem – ide nem értve
a szervezet nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet – benyújtásával egyidejûleg nem jelöl meg belföldi idézési címû
kézbesítési megbízottat (Pp. 100/A. §) vagy az irat a kézbesítési megbízott részére nem volt kézbesíthetõ.
(4) Az eljárás szünetelésrõl és az eljárás szünetelés okán történõ megszûnésrõl nem kell végzést hozni.
(5) Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban a Pp. határidõk számításáról rendelkezõ 104/A. §-át
alkalmazni kell.
(6) A beadvány és mellékletei benyújtása során a Pp. 93. § (3) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell, azzal, hogy
a szervezet által mûködési körében kiállított, szabályszerûen aláírt okirat is benyújtható.”
(2) A Cnytv. 5. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban az eljárás szünetel, ha]
„c) az elektronikus útra kötelezett vagy elektronikus utat választó kérelmezõ nem biztosítja – külön jogszabályban
meghatározott módon – azt, hogy részére (képviselõ, kézbesítési megbízott részére) a hivatalos iratok elektronikus
úton kézbesíthetõek legyenek.”
93. §

A Cnytv. 7. § (1) és (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A beadványokat elektronikus úton történõ eljárás esetén kizárólag ûrlapon lehet a bíróság részére, az OBH útján
benyújtani.
(2) Elektronikus úton történõ eljárás esetén a beadványt elektronikus úton, minõsített elektronikus aláírással ellátva,
vagy a Pp.-ben meghatározottak szerint egyéb elektronikus úton.”

94. §

A Cnytv. 20. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szervezet valamely szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása esetén a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek
tartalmaznia kell a következõket is:]
„b) a jogi személy szervezeti egység ügyintézõ és képviseleti szervének nevét, és a jogi személy szervezeti egység
képviselõjének nevét és anyja születési nevét.”

95. §

A Cnytv. 20. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kérelemnek – ha az a szervezet adószámának, illetve statisztikai számjelének megállapítása, illetve beszerzése
iránti kérelmet is tartalmaz – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell:
a) a szervezet képviselõjének adóazonosító számát,
b) az általános forgalmi adó alanyának az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti,
az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggõ nyilatkozatát,
c) a szervezet kiegészítõ jellegû gazdasági fõtevékenységét és ténylegesen végzett tevékenységi köreit azok
mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével,
d) a szervezet gazdálkodási formáját (GFO kód szerint).
(6) A kérelemnek – ha a kérelem a szervezet jogi személy szervezeti egysége adószámának, illetve statisztikai
számjelének megállapítása, illetve beszerzése iránti kérelmet is tartalmaz – tartalmaznia kell az (5) bekezdésben
meghatározott adatokat, azzal, hogy a kérelemnek a szervezet képviselõjének adóazonosító száma helyett a jogi
személy szervezeti egység képviselõjének adóazonosító számát kell tartalmaznia.
(7) A bíróság – adószám, illetve statisztikai számjel megállapítása, illetve beszerzése iránti kérelem esetén
– az informatikai rendszer útján adja át az állami adó- és vámhatóság, illetve a Központi Statisztikai Hivatal részére
az (1), illetve a (3) bekezdésben meghatározott, az adószám, illetve a statisztikai számjel megállapítása, illetve
beszerzése érdekében szükséges adatokat. Továbbá a bíróság átadja a szervezet nyilvántartási számát is, ha a kérelem
a szervezet jogi személy szervezeti egysége adószámának, statisztikai számjelének beszerzésére irányul.”

96. §

A Cnytv. 29. § (1) bekezdése a következõ d)–f) ponttal egészül ki:
[A bíróság a nyilvántartásba vételi kérelmet hivatalból végzéssel elutasítja, ha:]
„d) a kérelmezõnek nincs perbeli jogképessége,
e) a szervezet alapításában olyan alapító vesz részt, aki a szervezet alapításában törvény alapján nem vehet részt vagy
f) a kérelmet nem a jogszabályban arra feljogosított személy nyújtja be.”
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97. §

A Cnytv. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § Az ügyésznek – ha az ügyészség látja el a szervezet feletti törvényességi ellenõrzést – kézbesíteni kell
a nyilvántartásba vételi, a változásbejegyzési és a nyilvántartásból való törlés iránti eljárás során a nem az ügy
érdemében hozott fellebbezhetõ végzést és az ügy érdemében hozott végzést, az áttételt elrendelõ és
a nyilvántartásba vételi kérelmet elutasító végzés kivételével.”

98. §

A Cnytv. 40. §-a a következõ (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(7) A bíróság a beszámolót az országos névjegyzékben – az informatikai rendszer útján – közzéteszi.”

99. §

A Cnytv. 41. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„41. § (1) Ha a nyilvántartásba vételi kérelem a szervezet, illetve a jogi személy szervezeti egység adószámának és
statisztikai számjelének megállapítása, illetve beszerzése iránti kérelmet is tartalmaz, úgy a bíróság az adószám, illetve
statisztikai számjel megállapításához szükséges adatokat, nyilatkozatokat a nyilvántartásba vételrõl szóló határozat
jogerõre emelkedése megállapításának napját követõ öt munkanapon belül az informatikai rendszer alkalmazásával
továbbítja az állami adó- és vámhatósághoz. Az állami adó- és vámhatóság az adószám kiadását követõen a kérelmet
továbbítja a Központi Statisztikai Hivatalhoz, egyúttal átadja részére a szervezet adószámát is. Az állami adó- és
vámhatóság és a Központi Statisztikai Hivatal a kérelem hozzájuk érkezésének napján a létrehozott adószámról és
a statisztikai számjelrõl tájékoztatást küld a bíróság részére. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben, ha
változásbejegyzési eljárás keretében kérik az adószám, statisztikai számjel megállapítását, illetve beszerzését, azzal
az eltéréssel, hogy a kérelmet a bíróság – az informatikai rendszer útján – a kérelem hozzá érkezésétõl számított öt
munkanapon belül továbbítja az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) Ha a változásbejegyzési kérelem a szervezet vagy a szervezet jogi személy szervezeti egysége új képviselõjének
nyilvántartásba vételére irányul és a szervezet vagy szervezet jogi személy szervezeti egysége adószámmal és
statisztikai számjellel rendelkezik, a változásbejegyzési eljárás keretében be kell jelenteni az új képviselõ adóazonosító
számát.
(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az állami adó- és vámhatóság az adószámot harminc napon belül állapítja meg, és
az adószámot és a kérelmet harminc napon belül továbbítja a Központi Statisztikai Hivatal részére, ha a szervezet az
adószám, illetve a statisztikai számjel megállapítása, illetve beszerzése iránti kérelmét papír alapon nyújtja be
a bíróságnak. Az állami adó- és vámhatóság és a Központi Statisztikai Hivatal az adószámról és a statisztikai számjelrõl
azok létrehozása napján tájékoztatást küld a bíróság részére.
(4) A bíróság a szervezet adószámát és statisztikai számjelét az állami adó- és vámhatóság, illetve a Központi Statisztikai
Hivatal tájékoztatása alapján hivatalból, elektronikus úton jegyzi be a nyilvántartásba, az adat bejegyzésérõl nem kell
végzést hozni.
(5) A bíróság az állami adó- és vámhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a szervezet adószáma,
közösségi adószáma alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, illetve e határozatok
megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerõre emelkedésének napját.
(6) Az állami adó- és vámhatóság az általa elrendelt végrehajtás nyilvántartásba bejegyzendõ adatait, illetve
a végrehajtás megszûnésére vonatkozó adatait – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvényben meghatározottak szerint, elektronikus úton – közli a bírósággal.
(7) Ha a szervezet vagy a szervezet jogi személy szervezeti egysége adószámmal rendelkezik, változásbejegyzési
kérelem benyújtásával kell bejelenteni az adószám törlése iránti kérelmet. A bíróság az adószám törlése iránti kérelmet
öt munkanapon belül továbbítja az állami adó- és vámhatóság részére. Az állami adó- és vámhatóság a kérelem
alapján – az informatikai rendszer útján – tájékoztatást ad arról, hogy az adószám törlés alatt van. A nyilvántartásba az
állami adó- és vámhatóság tájékoztatása alapján a bíróság az adószám mellett a nyilvántartásban feltünteti
a „megszûnt” toldatot, az adat bejegyzésérõl nem kell végzést hozni. Az állami adó- és vámhatóság az adószám
törlésérõl az adószám törlése napján, elektronikus úton tájékoztatja a bíróságot és a Központi Statisztikai Hivatalt,
a bíróság az állami adó- és vámhatóság tájékoztatása alapján az adószámot és a statisztikai számjelet a nyilvántartásból
haladéktalanul törli, az adószám és a statisztikai számjel törlésérõl nem kell végzést hozni.”
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100. §

A Cnytv. 43. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az (1) bekezdés a következõ
c) ponttal egészül ki:
[A bíróság a szervezetet hivatalból törli a nyilvántartásból]
„b) a szervezet feloszlatásáról, megszüntetésrõl vagy megszûnése megállapításáról rendelkezõ jogerõs ítélet vagy
c) az egyszerûsített törlési eljárás befejezését követõen.”

101. §

A Cnytv. a 18. alcímet megelõzõen a következõ 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A. § A bíróság a szervezetet akkor törölheti a nyilvántartásból, ha az állami adó- és vámhatóság arról tájékoztatja,
hogy a szervezetnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban, és ellenõrzést, végrehajtást nem kezdeményez és
a szervezet a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban. Szftv.) 6/C. § szerinti elszámolásra nem kötelezett, illetve az elszámolási
kötelezettségének eleget tett. Ha a tájékoztatás szerint az állami adó- és vámhatóság a szervezetnél eljárást folytat,
ellenõrzést vagy végrehajtást kezdeményez, vagy az Szftv. 6/C. § szerinti elszámolásra kötelezett, amely elszámolási
kötelezettségének nem tett eleget, a szervezet csak az adóhatósági eljárások jogerõs befejezésérõl szóló,
végelszámolás esetén pedig ezen felül a köztartozást érintõen nemlegesnek minõsülõ, továbbá a Szftv. 6/C. § szerinti
elszámolásról szóló tájékoztatást követõen törölhetõ a nyilvántartásból.”

102. §

A Cnytv. 54. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bíróság a kezelõ szerv (szervezet) kijelölésérõl polgári nemperes eljárásban határoz, ha]
„b) az alapítói jogokat a bíróság gyakorolja.”

103. §

A Cnytv. 57. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a bíróság az alapítvány új kezelõ szerve (szervezete) nyilvántartásba történõ bejegyzésére irányuló
változásbejegyzési eljárást az 56. § (3) vagy (4) bekezdésben meghatározott okból szünteti meg, és
a változásbejegyzési kérelem az alapítvány új kezelõ szerve (szervezete) nyilvántartásba történõ bejegyzésére irányuló
változásbejegyzési eljárás mellett más adat bejegyzése (törlése) iránti kérelmet is tartalmaz, a bíróság
a változásbejegyzési eljárást – a meg nem szüntetett részben – a perindításra nyitva álló határidõ eredménytelen
elteltéig, illetõleg a jogerõs ítélet meghozataláig (a per megszüntetéséig) felfüggeszti.
(5) Az 55–57. § rendelkezési szerint kell eljárni abban az esetben is, ha az alapító az alapító okirat rendelkezése alapján
hívja vissza a kezelõ szervezet (szervezetet) vagy annak tagját és nyújt be az alapítvány új kezelõ szerve (szervezete)
nyilvántartásba történõ bejegyzésére vagy a kezelõ szervezet új tagjának bejegyzésére irányuló változásbejegyzési
kérelmet.”

104. §

A Cnytv. 32. alcíme, és az azt követõ 62. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. Az állami alapító által alapított alapítvány és közalapítvány megszüntetésére irányuló sajátos nemperes
eljárás
62. § (1) Az állami alapító által alapított alapítvány és közalapítvány megszüntetésére irányuló sajátos nemperes
eljárásban a bíróság az e §-ban foglaltakat, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény szabályait alkalmazva jár el.
(2) Az eljárás az állami alapító által alapított alapítványt, vagy közalapítványt nyilvántartó bíróság hatáskörébe és
illetékességébe tartozik.
(3) E § alkalmazásában állami alapító
a) az Országgyûlés,
b) a Kormány,
c) a minisztérium (miniszter),
d) aki alapítói jogát a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8) bekezdése szerint
gyakorolja,
e) az a költségvetési szerv, melynek alapítói, fenntartói joga a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló
2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az államra szállt.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha az állami alapító alapítói jogát a Ptk. 74/C. § (7) bekezdése
szerinti kijelölés alapján gyakorolja.”
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105. §

A Cnytv. 63. § felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek a 20. §-ban foglaltakon túlmenõen tartalmaznia kell
az egyesület képviselõjének anyja születési nevét is. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez a 21. és
22. §-ban foglaltakon kívül csatolni kell a következõket is:”

106. §

A Cnytv. 88. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szervezet és a szervezet jogi személy szervezeti egységének képviselõje – alapítvány esetén az alapító
is – a szervezet nyilvántartásban szereplõ adatairól másolat, kivonat vagy bizonyítvány kiadását kérheti. A másolat
a nyilvántartás valamennyi fennálló és törölt adatát, a kivonat a nyilvántartás fennálló adatait, a bizonyítvány pedig
– a kérelemtõl függõen – a nyilvántartás egyes fennálló vagy törölt adatait hitelesen tanúsítja, illetve azt, hogy
valamely meghatározott bejegyzés a nyilvántartásban nem szerepel(t). A másolatot, a kivonatot vagy bizonyítványt
jogszabályban meghatározott módon kell elkészíteni.”

107. §

(1) A Cnytv. 92. § (1) bekezdésének h) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[A nyilvántartás szükség szerint valamennyi szervezet esetében tartalmazza:]
„h) a szervezet szervezeti egysége jogi személlyé nyilvánítása esetén, a jogi személy szervezeti egység
ha) nevét,
hb) székhelyét,
hc) ügyintézõ és képviseleti szervének nevét,
hd) képviselõjének nevét, anyja születési nevét,
he) – ha azzal rendelkezik – adószámát, valamint statisztikai számjelét, továbbá ha adószáma alkalmazását
felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a törlést, illetve
e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerõre emelkedésének napját,
hf) – ha azzal rendelkezik – közösségi adószámát, továbbá ha a közösségi adószáma alkalmazását felfüggesztették
vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a törlést, illetve e határozatok
megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerõre emelkedésének napját,”
(2) A Cnytv. 92. § (1) bekezdésének j) és k) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[A nyilvántartás szükség szerint valamennyi szervezet esetében tartalmazza:]
„j) a szervezet célját,
k) a szervezet célja szerinti besorolását,”
(3) A Cnytv. 92. § (1) bekezdése a következõ l) és m) ponttal kiegészülve lép hatályba:
[A nyilvántartás szükség szerint valamennyi szervezet esetében tartalmazza:]
„l) – kijavítás [(5) bekezdés] esetén – az adat kijavításának idõpontját és
m) a szervezet külön törvényben meghatározott adatait.”

108. §

A Cnytv. 93. § (1) bekezdése a következõ f)–h) ponttal kiegészülve lép hatályba:
[A nyilvántartásban a hitelezõk védelme érdekében valamennyi szervezet esetében fel kell tüntetni, a következõ adatokat
is:]
„f) az egyszerûsített törlési eljárás megindítását, megszüntetését, és befejezését,
g) a szervezet elleni végrehajtás – ideértve a biztosítási intézkedést is – elrendelését és megszüntetését,
h) ha a jogi személy ellen olyan eljárás van folyamatban, amelyben büntetõjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye,
a nyomozás elrendelését, megszüntetését, annak megállapítását, hogy intézkedés alkalmazásának a feltételei nem
állnak fenn, az eljárás befejezését, valamint az eljáró hatóság megnevezését, a határozat számát és keltét, továbbá, ha
a bíróság a jogi személlyel szemben büntetõjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
a határozat jogerõre emelkedésének napját, a korlátozás idõtartamát és azt, hogy a korlátozás a jogi személy mely
tevékenységére vagy jogosítványára terjed ki.”

109. §

A Cnytv. 94. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal kiegészülve lép hatályba:
[A nyilvántartás alapítvány esetén a 91. §-ban foglaltakon túlmenõen tartalmazza a következõ adatokat is:]
„f) – szükség szerint – az alapítvány képviselõjének születési nevét.”
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110. §

A Cnytv. 95. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„95. § A nyilvántartás egyesület esetén a 91. §-ban foglaltakon túlmenõen tartalmazza a következõ adatokat is:
a) az egyesület formáját
aa) egyesület,
ab) párt,
ac) sportegyesület,
ad) alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesület,
ae) szakszervezet,
af) szövetség,
ag) polgárõr szervezet és
ah) egyéb, törvényben meghatározott egyesületi forma,
b) az egyesület képviselõjének anyja születési nevét,
c) szövetség esetén az egyesületek szövetségét létrehozó egyesületek, illetve alapítványok nevét, székhelyét,
nyilvántartási számát.”

111. §

A Cnytv. 99. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„99. § (1) A 2013. január 1. napja elõtt bejegyzett egyesület és alapítvány esetében az elsõ változásbejegyzési kérelem
benyújtásakor be kell jelenteni a bíróság részére az egyesület, és az alapítvány képviselõjének anyja születési nevét,
illetve a jogi személy szervezetei egység képviselõjének nevét és anyja születési nevét.
(2) A 2013. január 1. napja elõtt bejegyzett egyesület és alapítvány képviselõje a bíróság részére – változásbejegyzési
kérelem benyújtása nélkül – bejelentheti anyja születési nevét. A bíróság a bejelentés alapján a képviselõ anyja
születési nevét hivatalból bejegyzi a nyilvántartásba. Az adat bejegyzésérõl nem kell végzést hozni, ha az ilyen módon
bejegyzett adat eltér a bejegyzés alapjául szolgáló határozatban vagy értesítésben szereplõ adattól,
a nyilvántartásban szereplõ adat kijavítására a Pp. 224. § (1) és (2) bekezdését kell megfelelõen alkalmazni, azzal, hogy
a kijavításról nem kell végzést hozni.”

112. §

A Cnytv. 104. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bizonyítvány és a másolat a szervezet 2013. január 1. napján és azt követõen fennálló vagy törölt adatokat
tartalmazza. A bizonyítvány és a másolat erre való figyelmeztetést tartalmaz.”

113. §

A Cnytv. 108. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„108. § (1) 2013. január 1. napján az állami adó- és vámhatóság és a Központi Statisztikai Hivatal a nyilvántartásában
szereplõ szervezetek elnevezésének, székhelyének, képviselõje nevének, bírósági nyilvántartási számának és
adószámának, illetve statisztikai számjelének feltüntetésével az informatikai rendszer útján adatot szolgáltat a bíróság
részére. A bíróság az állami adó- és vámhatóság, illetve a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása alapján
az adószámot, statisztikai számjelet hivatalból, végzés meghozatala nélkül, elektronikus úton jegyzi be
a nyilvántartásba.
(2) A bíróság az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást követõen az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 16. §
(3) bekezdésében meghatározott adatok közül az állami adó- és vámhatóság részére az informatikai rendszer útján
elektronikus úton átadja azon szervezeteknek az általa nyilvántartott adatait, amely szervezetekrõl az állami adó- és
vámhatóság az (1) bekezdés szerint adatot szolgáltatott a részére.”

114. §

A Cnytv. 111. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8/A. § (2) bekezdése a következõ új c) ponttal egészül ki, egyidejûleg
a jelenlegi c) pont jelölése d) pontra változik és a helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti szervezetek a statisztikai számjel megállapítása céljából történõ bejelentkezésnek az alábbiak
szerint tesznek eleget:]
„c) – a civil és az egyéb cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartásában szereplõ szervezet – a civil és egyéb
cégnek nem minõsülõ szervezetek nyilvántartásába történõ bejegyzése iránti kérelem, illetve változásbejegyzési
kérelem benyújtásával,
d) az a)–c) pont alá nem tartozó esetben az állami adó- és vámhatóságnál történõ bejelentkezési kötelezettség
teljesítésével”
[egyidejûleg a statisztikai számjel megállapítása céljára rendszeresített adatgyûjtési nyomtatvány kitöltésével]”
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A Cnytv. 117. §-a következõ szöveggel lép hatályba:
„117. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (3) bekezdése a következõ q) és
r) ponttal egészül ki:
[Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó:]
„q) a civil szervezet esetében a bírósági nyilvántartási számát, a fõtevékenységet és a ténylegesen végzett
tevékenységet, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysége elnevezését, és amennyiben azzal
rendelkezik, adószámát,
r) a civil szervezet önálló jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységének adószám kérése esetén a civil
szervezet elnevezését, bírósági nyilvántartási számát és amennyiben azzal rendelkezik, adószámát.”
(2) Az Art. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A cégbíróság, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, valamint a civil
szervezet, illetve a civil szervezet jogi személy szervezeti egysége esetében a bíróság az erre a célra szolgáló
számítógépes rendszer útján közli az állami adóhatósággal azokat a 16. § (3) bekezdésében felsorolt adatokat, amelyek
a cégbejegyzés, a civil szervezet, illetve a civil szervezet önálló jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysége
nyilvántartásba vétele során, illetve a civil szervezet, vagy a civil szervezet önálló jogi személyiséggel rendelkezõ
szervezeti egysége adószám megállapítására irányuló kérelmének elõterjesztésekor, valamint a vállalkozói igazolvány
kiállítása iránt kitöltött nyomtatványon rendelkezésre állnak, ideértve a 16. § (3) bekezdésének j) és k) pontjában
megjelölt nyilatkozat, valamint az adózó fõtevékenységérõl szóló nyilatkozat adatait is. Az állami adóhatóság
az adószám megállapításához szükséges, az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó neve (elnevezése), címe
(székhelye), cégjegyzék- vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, valamint a civil szervezet, illetve civil szervezet
önálló jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysége esetében azok bírósági nyilvántartási száma, illetve a 22. §
(1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján számítógépes rendszer útján közli a cégbírósággal, a civil szervezet, illetve
a civil szervezet önálló jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysége esetében a bírósággal, valamint az egyéni
vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósággal az adózó adóazonosító számát, illetve az ok
megjelölésével értesíti a megkeresõ szervet az adószám megállapításának akadályáról. Az állami adóhatóság
az adószám megállapításának megtagadásáról szóló jogerõs határozat egy példányának megküldésével értesíti
a cégbíróságot, a civil szervezet, illetve civil szervezet önálló jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysége
esetében a bíróságot, valamint az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságot.”
(3) Az Art. 17. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A civil szervezet a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül a 16. § (3) bekezdésében felsorolt adatok közül
az állami adóhatósághoz írásban bejelenti a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatait.”
(4) Az Art. 17. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az állami adóhatóság az e célra fenntartott számítógépes rendszeren keresztül értesíti a civil szervezet
nyilvántartásba vételét elrendelõ bíróságot az adószám megállapításáról a civil szervezet adatainak közlésével
egyidejûleg.”
(5) Az Art. 23. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adózónak az adókötelezettségét érintõ olyan változást – a megváltozott természetes személyazonosító adatok,
lakcím és a 22. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével –, amelyrõl a cégbíróság, az egyéni vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, a civil szervezet esetében a bíróság külön jogszabály alapján az adóhatóságot
nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétõl számított 15 napon belül az elõírt nyomtatványon közvetlenül
az állami adó- és vámhatóságnak, illetve az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.
(2) Az adókötelezettséget érintõ változás különösen a 16. § (3) bekezdésében és a 22/C. §-ban felsorolt adatok
változása, továbbá a cégbejegyzésre nem kötelezett adózó végelszámolása kezdetének és befejezésének idõpontja,
cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személy, egyéb szervezet végelszámolás nélküli megszûnése esetén a jogutód
nélküli megszûnésrõl szóló döntés, az egyszerûsített végelszámolás megindulásáról, valamint annak
megszüntetésérõl és a cég mûködésének továbbfolytatásáról a Cégközlönyben megjelentetett közlemény adatai, az
adóköteles tevékenység vagy a jogi személy, egyéb szervezet megszûnése is. A cég, a civil szervezet létesítõ
okiratában nem szereplõ, de ténylegesen végzett tevékenység esetén a tevékenység megkezdését, illetve
a bejelentett vagy bejelenteni elmulasztott tevékenység megszûnését követõ 15 napon belül tesz bejelentést.”
(6) Az Art. 23. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a 17. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett adózó, és a civil szervezet adataiban bekövetkezett változás
az adózó adószámának megváltozását eredményezi, az állami adóhatóság a megváltozott adószámról az adózóval
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egyidejûleg értesíti a cégbíróságot, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságot,
az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervet valamint a civil szervezet esetében a bíróságot.
(6) A 17. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett adózó a cégbírósághoz, az egyéni vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz, a civil szervezet a bírósághoz teljesített bejelentéssel tesz eleget az állami
adóhatósághoz teljesítendõ változásbejelentési kötelezettségének azon adókötelezettséget érintõ adatai
tekintetében, amelyeknek változásáról a cégbíróság, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv, a civil
szervezet esetében a bíróság külön jogszabály alapján az állami adóhatóságot értesíti. A 17. § (1) bekezdés
b) pontjában említett adózó, valamint a civil szervezet a fõtevékenység változását a változást követõ 15 napon belül
az állami adóhatósághoz jelenti be az 1893/2006/EK rendelet szerint.”
(7) Az Art. 53. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatkörön belül nem minõsül adótitoknak a civil szervezet esetében a 16. §
(3) bekezdés szerinti adata, a bírósági nyilvántartás nyilvános adata, valamint a civil szervezet bírósági
nyilvántartásának üzemeltetõjétõl kérhetõ adat, valamint az az adat, amely alanyával (adóalannyal vagy adózóval)
nem hozható kapcsolatba.”
(8) Az Art. 128/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a cégbíróság az állami adóhatóságot külföldi vállalkozás belföldi fióktelepe megszüntetés iránti kérelme
benyújtásának tényérõl, illetve bármely cég elleni törvényességi felügyeleti eljárása során a megszüntetési eljárás
megindításának tényérõl, illetõleg arról értesíti, hogy felszámolásra, végelszámolásra az adott cégformára tekintettel
nem kerülhet sor, az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a cégbíróságot arról,
hogy az érintett adózónál adóhatósági eljárás van-e folyamatban, illetve arról, hogy az értesítés alapján ellenõrzést,
végrehajtást kezdeményez-e. Amennyiben a cégbírósági értesítés alapján az állami adó- és vámhatóság az adózónál
ellenõrzést kezdeményez, úgy azt a végelszámolás esetén lefolytatandó ellenõrzés szabályai szerint folytatja le, és
az értesítéstõl számított 60 napon belül fejezi be. Ez esetben a hatósági eljárásra e § rendelkezései irányadók, azonban
új eljárásra utasításnak nincs helye. E bekezdés rendelkezéseit a civil szervezet hivatalból történõ megszüntetése és
adóköteles tevékenységének megszüntetése esetén is alkalmazni kell.”
(9) Az Art. 178. §-a a következõ 37. ponttal egészül ki:
[E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában:]
„37. civil szervezet: e törvény vonatkozásában civil szervezetnek minõsül a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott civil és egyéb cégnek nem minõsülõ
szervezetek nyilvántartásában szereplõ szervezet, ide nem értve e civil szervezet önálló jogi személyiséggel
rendelkezõ szervezeti egységeit.””
116. §

A Cnytv.
a) 20. § (1) bekezdés f) pontjában a „terjedelmét” szövegrész helyébe a „terjedelmét és gyakorlásának módját”
szöveg,
b) 39. § (1) bekezdésében a „az OBH” szövegrész helyébe az „a bíróság” szöveg,
c) 40. § (1) bekezdésében az „a bíróság” szövegrész helyébe az „az OBH” szöveg,
d) 40. § (1) bekezdésében az „az OBH” szövegrész helyébe a „a bíróság” szöveg,
e) 43/A. §-ában a „vámhatóság arról tájékoztatja” szövegrész helyébe a „vámhatóság elektronikus úton arról
tájékoztatja” szöveg, a „tájékoztatást követõen” szövegrész helyébe a „elektronikus tájékoztatást követõen”
szöveg,
f) 48. § (1) bekezdésében a „(székhelyét)” szövegrész helyébe a „(székhelyét), anyja születési nevét” szöveg,
a „lakóhelyét” szövegrész helyébe a „lakóhelyét, anyja születési nevét” szöveg,
g) 48. § (2) bekezdés a) pontjában a „típusáról (alapítvány, a pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ,
kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítvány)” szövegrész helyébe a „típusáról” szöveg,
h) 105. § (1) bekezdésében az „az OBH” szövegrész helyébe az „a bíróság” szöveg,
i) 105. § (2) bekezdésében az „az OBH” szövegrész helyébe az „a bíróság” szöveg
lép.

117. §

A Cnytv.
a) 8. § (4) bekezdésében a „beszámolót és mellékletét” szövegrész a „beszámolót és a közhasznúsági mellékletét”
szöveggel,
b) 8. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (2) bekezdésében az „az OBH” szövegrész az „a bíróság” szöveggel,

14164

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 98. szám

c)

15. § (1) bekezdésében a „törvényben meghatározott módon, a hivatalos szerv hivatalos iratainak kézbesítésére
vonatkozó szabályok szerint, elektronikus” szövegrész az „a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus”
szöveggel,
d) 39. § (2) bekezdésében az „az OBH-nak” szövegrész az „a bíróságnak” szöveggel,
e) 39. § (4) bekezdésében az „az OBH-hoz” szövegrész az „a bírósághoz” szöveggel,
f) 84. § (5) bekezdésében a „szervezet” szövegrész helyébe a „szervezet, illetve a jogi személy szervezeti egység”
szöveg, a „lakóhelyére” szövegrész a „lakóhelyére, anyja születési nevére” szöveggel,
g) 89. §-ában az „útján,” szövegész az „útján, haladéktalanul” szöveggel,
h) 93. § (2) bekezdésében a „napjával” szövegrész a „megállapítását követõ öt munkanapon belül” szöveggel,
az „ , automatikusan kell” szövegrész a „kell” szöveggel,
i) 94. § (1) bekezdés a) pontjában a „típusát (alapítvány, közalapítvány, a pártok mûködését segítõ tudományos,
ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítvány)” szövegrész a „típusát” szöveggel,
j) 94. § (1) bekezdés d) pontjában a „lakóhelyét és” szövegrész a „lakóhelyét és anyja születési nevét” szöveggel,
k) 94. § (1) bekezdés e) pontjában a „(székhelyét)” szövegrész a „(székhelyét), anyja születési nevét” szöveggel,
l) 125. § (2) bekezdésében a „99. és 100. §-a” szövegrész a „100. §-a” szöveggel
lép hatályba.
118. §

Hatályát veszti a Cnytv. 17. § (2) bekezdése.

119. §

Nem lép hatályba a Cnytv.
a) 18. §-a,
b) 20. § (1) bekezdés j) pontja,
c) 91. § (1) bekezdés h) és i) pontja és
d) 124. § (1) bekezdése.

34. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és
egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény módosítása
120. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó
törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 17. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény a 10. §-t követõen a következõ alcímmel és 10/A–10/B. §-sal egészül ki:

„Összerendelési nyilvántartás
10/A. § (1) A különbözõ adatkezelõk által az ügyfélnek kiadott valamely azonosító kóddal nyilvántartott adatoknak
más azonosító kód alapján nyilvántartást vezetõ, vagy a polgárt az alapján azonosító adatkezelõhöz történõ
adattovábbításánál a továbbított adat személyhez rendelhetõsége érdekében a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv összerendelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból a különbözõ
azonosítókkal nyilvántartott adatok cseréje, továbbítása esetén az adatkezelõk e törvényben meghatározottak szerint
adatokat igényelhetnek.
(2) Az összerendelési nyilvántartásba új személyhez tartozó bejegyzés felvétele történhet
a) magyar állampolgár esetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény alapján vezetett nyilvántartás kezelõjének kezdeményezésére,
b) nem magyar állampolgár esetében jogszabályban kijelölt nyilvántartás kezelõjének kezdeményezésére.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában megadott nyilvántartás kezelõje a polgár adatainak nyilvántartásba vételekor
kapcsolati kódot képez, azt az azonosító kódhoz rendelten nyilvántartásba veszi, és csak általa visszafejthetõ
titkosítással a kapcsolati kódot annak típusmegjelölésével az összerendelési nyilvántartásnak átadja, amely új
összerendelési nyilvántartási elemet hoz létre.
(4) A (2) bekezdés alá nem tartozó nyilvántartás kezelõje az azonosító kód érintett polgárral való közlését megelõzõen
kapcsolati kódot képez, azt az azonosító kódhoz rendelten nyilvántartásba veszi, és csak általa visszafejthetõ
titkosítással a kapcsolati kódot annak típusmegjelölésével az összerendelési nyilvántartásnak az összerendelési
bejegyzés kiegészítése céljából átadja
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a) a természetes személyazonosító adatokkal, ha az azonosító kiadása azokon alapult, vagy
b) összerendelési nyilvántartásban nyilvántartott más azonosító kódra vonatkozó kapcsolati kóddal, ha az azonosító
kiadásakor már rendelkezésre állt.
(5) Az összerendelési nyilvántartás az egyes személyekre vonatkozóan eltérõ azonosító kódonként külön-külön
kapcsolati kódokat tartalmaz, egyéb azonosítót nem tárol.
(6) Az összerendelési nyilvántartás kezelõje az összerendelési bejegyzés újabb kapcsolati kóddal történõ
kiegészítéséhez számára megküldött természetes személyazonosító adatokat csak a (2) bekezdés szerinti
nyilvántartásokból a természetes személyazonosító adatokkal azonosított személyhez tartozó kapcsolati kód
titkosított formájának lekérdezéséhez használja fel, a természetes személyazonosító adatokat nem tárolja.
(7) Az összerendelési nyilvántartásban aktuálisan tárolt kapcsolati kód lecserélését kezdeményezheti
a) az összerendelési nyilvántartás kezelõje a nála nyilvántartott titkosított formájú kapcsolati kód megküldésével,
illetve
b) bármely azonosító kód nyilvántartásának kezelõje az aktuálisan tárolt, illetve az újonnan használandó kapcsolati
kód titkosított változatának az összerendelési nyilvántartásnak megküldésével.
(8) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott nyilvántartás kezelõje a kapcsolati kódot legalább félévente
cseréli. A kapcsolati kódok gyakoribb cseréjét vagy meghatározott feltételek szerinti lecserélését jogszabály
kötelezõvé teheti.
10/B. § (1) Az adatkezelõ, amely a természetes személyazonosító adatoktól eltérõ azonosító kódot használ,
a) a személy természetes személyazonosító adatait elsõsorban a 10/A. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásokból,
az összerendelési nyilvántartás adatainak felhasználásával éri el,
b) az informatikai nyilvántartásaiban az azonosító kódtól és a nyilvántartott egyéb adatoktól csak elkülönítetten
tárolhatja és kezelheti a természetes személyazonosító adatokat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelõ a természetes személyazonosító adatokat saját nyilvántartásából csak akkor
használhatja fel, ha
a) nincs megfelelõ számítógép-hálózati kapcsolata,
b) nem jogosult a 10/A. § (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartásoktól adatot kérni,
c) az összerendelési nyilvántartás vagy a 10/A. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartások nem érhetõk el, vagy
d) olyan feladat elvégzése során használja fel azokat, amelynél az adatok hálózaton keresztül történõ elérése
a számítógépes hálózat, az összerendelési nyilvántartás vagy a 10/A. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartások
indokolatlan túlterhelésével járna.
(3) Az összerendelési nyilvántartás védelmérõl a nyilvántartást vezetõ szerv jogszabályban meghatározott
intézkedésekkel gondoskodik.””

35. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
121. §

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 16. §-a a következõ
szöveggel lép hatályba:
„16. § (1) Ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt
el, vagy a határidõben történõ teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel
összefüggõ beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat. A Kormány a beruházás saját hatáskörben
történõ megvalósításáról egyedi határozatban dönt.
(2) A Kormány határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselõ-testülete a Fõvárosi
Törvényszéknél kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselõ-testülete, alperesként a Kormány vesz
részt. A Kormányt – ha a Kormány az (1) bekezdésben említett határozatában másként nem rendelkezik – a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter képviseli. A bíróság a határozat felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének rendelkezéseit – a (3) bekezdésben írt eltérésekkel – alkalmazva, soron kívül
jár el.
(3) A keresetlevelet a Kormányt a (2) bekezdés alapján képviselõ miniszternél a felülvizsgálni kért határozat közlésétõl
számított tizenöt napon belül kell benyújtani. Ha a perben a miniszter által vezetett minisztérium ügyintézõje jár el
képviselõként, képviseleti jogosultságát – külön meghatalmazás nélkül – munkáltatói igazolványával igazolja.
A perben elsõ fokon eljárt közigazgatási szervnek a minisztert kell tekinteni. A bíróság ítélete ellen felülvizsgálatnak és
perújításnak helye nincs.
(4) A helyi önkormányzat köteles a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonát érintõ intézkedések tûrésére.
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(5) A Kormány által kijelölt miniszter jogosult bármely önkormányzati beruházás teljesítésének megvalósulását
megismerni a tervezéstõl a beruházás befejezéséig. A miniszter – a személyes adatok kivételével – adatot kérhet be,
jogosult a beruházást megvalósító önkormányzat irataiba betekinteni, a beruházás teljes dokumentációját
megismerni.”
122. §

Az Mötv. 144. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 16. § és a 143. § (1) bekezdés d) pontja az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2012. évi CXVII. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.”

36. A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
123. §

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kszttv.) 26. § (7) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(7) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter nevezi ki a Kormánytisztviselõi
Döntõbizottság elnökét és helyettesét, valamint tagjait.”

124. §

A Kszttv. 180. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az államigazgatási szervnél vezetett közszolgálati alapnyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig – jogosult
betekinteni, illetõleg abból adatokat átvenni:]
„h) törvényességi ellenõrzési feladatkörében eljárva az ügyész,”

125. §

Hatályát veszti a Kszttv. 191. § (1) bekezdésében a „javaslatára a miniszterelnök” szövegrész.

37. A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
126. §

A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. § (3) bekezdésében a „felügyeletet” szövegrész
az „ellenõrzést” szöveggel lép hatályba.

38. A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló
2012. évi II. törvény módosítása
127. §

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény
a) 144/A. § (1) bekezdésében az „elkövetõkrõl” szövegrész helyébe az „elkövetõkrõl, a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján a közösségellenes magatartás miatt kiszabott, meg
nem fizetett közigazgatási bírságot közérdekû munkával megváltó természetes személy elkövetõkrõl” szöveg,
b) 144/A. § (4) bekezdésében a „közérdekû munka büntetést, illetve a 142. § (1) bekezdés szerint közérdekû munka
vállalását eredményezõ szabálysértés büntethetõségének elévüléséig” szövegrész helyébe a „határozat és
a helyszíni bírság jogerõre emelkedésétõl számított két évig” szöveg lép.

39. A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvénnyel összefüggõ átmeneti, módosuló és hatályát vesztõ
szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása
128. §

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvénnyel összefüggõ átmeneti, módosuló és hatályát vesztõ szabályokról,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) A 2012. július 1-jét megelõzõen a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj keretében létesített ösztöndíjas jogviszonyra
a Kttv. 47. § (5) bekezdése nem alkalmazható az ösztöndíjas jogviszony fennállásáig.”

129. §

Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvénnyel összefüggõ átmeneti, módosuló és hatályát vesztõ
szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 37. § (2) bekezdése.
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40. Záró rendelkezések
130. §

131. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2014. január 2-án
hatályát veszti.
(2) A 11. §, a 16. § a) pontja, a 61. § b) pontja, a 63. § (1) és (3) bekezdése és a 85. § 2012. augusztus 1. napján lép hatályba.
(3) A 6–10. §, a 12. §, a 13. § és a 17. § 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.
(4) A 71. § 2012. október 1. napján lép hatályba.
(5) A 15. §, a 24. §, a 30–33. §, a 64. § (2) bekezdése, a 88. § (2) bekezdése, a 92. § (2) bekezdése, a 94. §, a 95. §, a 101. §,
a 105. §, a 115. § és a 116. § b), d), e), f), h), és i) pontja 2013. január 1. napján lép hatályba.
(6) A 22. §, 23. §, 25. §, 29. § és a 36. § 2013. július 1. napján lép hatályba.
(7) A 76. § 2014. január 1. napján lép hatályba.
E törvény
a) 81. §-a, 82. §-a és 84–87. §-a az Alapörvény 25. cikk (7) bekezdése alapján,
b) 121. §-a és 122. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján
sarkalatosnak minõsül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXVIII. törvény
egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról*
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
1. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés
j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„j) keresõtevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység,
amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelezõ
legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezõgazdasági õstermelõi igazolvánnyal folytatott
tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem
kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minõsül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön
törvény alapján biztosított juttatás, valamint a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által
a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel;”
(2) Az Szt. 4. § (1a) bekezdése a következõ 10. ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen e törvény alkalmazásában nem minõsül jövedelemnek]
„10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.”

2. §

Az Szt. 34. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
(Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki)
„j) az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elõsegítõ
megélhetési támogatásban részesül.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el.
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3. §

(1) Az Szt. 47. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában
a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás,
b) a lakásfenntartási támogatás,
c) az átmeneti segély és
d) a temetési segély
nyújtható.
(2) A települési önkormányzat képviselõ-testülete rendeletben elõírhatja, hogy a tízezer forintot elérõ összegben
folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegébõl ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész
étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány (a továbbiakban: Erzsébet-utalvány) formájában kell nyújtani.”
(2) Az Szt. 47. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, valamint – a (2) bekezdésben meghatározottakon túl – a rendszeres
szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint
védelembe vett gyermek él. Ha a települési önkormányzat képviselõ-testülete a rendszeres szociális segély és
a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történõ nyújtásáról dönt, úgy
ennek eljárási szabályait és a természetbeni juttatás formáit rendeletében szabályozza azzal, hogy védelembe vett
gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.
A rendszeres szociális segély esetében a 20, illetve 60%-os mérték megállapításánál a (2) bekezdés alapján
Erzsébet-utalvány formájában nyújtott összeget figyelembe kell venni.”

4. §

Az Szt. 55. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minõsül a lakhatási költségek körébe tartozó
a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhõ-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több
lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fûtési díjtartozás),
b) közösköltség-hátralék, valamint az épület- és fûtéskorszerûsítéssel járó külön költség hátralék,
c) a lakbérhátralék,
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl, illetve abból átváltott szabad felhasználású
kölcsönszerzõdésbõl fennálló hátralék.”

5. §

Az Szt. 57. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást)
„e) a támogatott lakhatás,”
(nyújtja.)

6. §

(1) A Szt. 58/A. § (2d) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2d) A (2a) bekezdés szerinti esetben – ide nem értve a (2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartású házi
segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszámát – a normatív hozzájárulás
a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történõ befogadás nélkül is jár, ha
a) a változás a mûködési engedély módosítását nem teszi szükségessé,
b) a kérelem benyújtását megelõzõen is létezett férõhelyet demens betegek bentlakásos intézményi ellátására
minõsítik át,
c) a mûködési engedély módosítását kizárólag fenntartóváltás teszi szükségessé.”
(2) Az Szt. 58/A. §-a a következõ (2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2e) A külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell
fogadni
a) az állami vagy önkormányzati kötelezõ feladatot ellátó állami fenntartót,
b) azt a szolgáltatást, intézményt, ellátotti számot, férõhelyszámot, amelyre nézve a fenntartó pályázati úton elnyert
európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatásban részesül,
c) azt a kérelem benyújtását megelõzõen is érvényes mûködési engedélyben feltüntetett szolgáltatást, intézményt,
ellátotti számot, férõhelyszámot, amely esetében a mûködési engedély módosítását kizárólag költségvetési
többletkiadást nem eredményezõ szétválás vagy egyesítés, a fenntartó intézményei, telephelyei közötti, illetve
újonnan létesített telephelyére történõ férõhelyszám-átcsoportosítás vagy átmeneti és tartós ellátást nyújtó
férõhelyek egymás közti átminõsítése teszi szükségessé,
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d) 2012. évre vonatkozóan az igénylésben megjelölt idõponttól, illetve ha a mûködési engedélyben ennél késõbbi
idõpont szerepel, az abban megjelölt idõponttól kezdõdõen azt a szolgáltatást, intézményt, ellátotti számot,
férõhelyszámot, amelyre a helyi önkormányzat, illetve a társulás a normatív hozzájárulások és támogatások iránti
igényét 2011. év során a jogszabályoknak megfelelõen benyújtotta.”
7. §

Az Szt. a következõ 75. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Támogatott lakhatás
75. § (1) A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek, valamint
a hajléktalan személyek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek
megfelelõen, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elõsegítése érdekében biztosítja
a) a lakhatási szolgáltatást,
b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb
támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,
c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérõ támogatást,
d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén
da) az étkezést,
db) az ápolás-gondozást,
dc) a fejlesztést,
dd) a társadalmi életben való részvételt segítõ szolgáltatásokat.
(2) A lakhatási szolgáltatás
a) legfeljebb hat fõ számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
b) hét-tizenkét fõ számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
c) legfeljebb ötven fõ elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében
biztosítható.
(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a fenntartó
a) szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel kötött megállapodás útján,
b) más támogatott lakhatást nyújtó fenntartóval együttesen, a közös mûködtetésre vonatkozó megállapodás alapján
(hálózat),
c) más, a tevékenységi köre szerinti mûködési engedéllyel rendelkezõ szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött
megállapodás útján,
d) az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történõ ellátásának szabályai szerint
is biztosíthatja.
(4) A támogatott lakhatásra egyebekben a bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal,
hogy
a) az ellátás – a komplex szükségletfelmérés alapján – határozott vagy határozatlan idõtartamú,
b) az 58/A. § (2) és (2a) bekezdését, valamint a 99. §-t és 99/A. §-t nem kell alkalmazni.”
8. §

Az Szt. 113/A. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
(A külön jogszabályban meghatározott felülvizsgálaton vesznek részt)
„e) a támogatott lakhatásban részesülõ személyek.”

9. §

Az Szt. 117. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Támogatott lakhatás esetén
a) a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át,
b) a térítési díjra a tartós bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

10. §

Az Szt. 132. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)
„r) a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatára, a rehabilitációs alkalmassági
vizsgálatra, a fogyatékos személyek alapvizsgálatára, valamint a komplex szükségletfelmérésre vonatkozó
szabályokat;”
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11. §

(1) Az Szt. a következõ 140/O. §-sal egészül ki:
„140/O. § Az 58/A. § (2e) bekezdés d) pontja szerinti esetben – amennyiben a hatálybalépésig az eljárás jogerõsen
lezárult – a mûködési engedély módosítása iránt új kérelmet kell benyújtani.”
(2) Az Szt. a következõ 140/P. §-sal egészül ki:
„140/P. § (1) 2013. január 1-jét követõen fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ápolást-gondozást
nyújtó intézményi ellátása céljából új férõhelyeket
a) nagy létszámú intézmény átalakítása esetén csak támogatott lakhatás,
b) új intézmény létrehozása esetén csak a 75. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti támogatott lakhatás
formájában lehet létrehozni.
(2) Bentlakásos intézményi ellátás 2014. december 31-éig mûködtethetõ lakóotthoni formában.”

12. §

(1) Az Szt.
a) 37. § (1) bekezdés c) pontjában az „intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.]” szövegrész helyébe az „intézményben
[Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben” szöveg,
b) 58/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „külsõ” szövegrész helyébe a „külsõ és az idõszakos” szöveg,
c) 65/E. § (2) bekezdésében a „követõen” szövegrész helyébe a „megelõzõen három hónappal” szöveg,
d) 117/B. § (2) bekezdésében az „(1) és (3)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg
lép.
(2) Az Szt. 47. § (3) bekezdésében a „különösen az élelmiszer” szövegrész helyébe a „különösen az Erzsébet-utalvány,
az élelmiszer” szöveg lép.
(3) Az Szt. 4. § (1) bekezdés h) pontjában az „ellátást” szövegrész helyébe az „ellátást vagy támogatott lakhatást” szöveg
lép.
(4) Az Szt.
a) 57. § (2) bekezdés b) pontjában az „intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény [a továbbiakban a)–b) pont
együtt: tartós bentlakásos intézmény]” szöveg,
b) 117. § (2) bekezdés b) pontjában az „az a) pont alá nem tartozó egyéb” szövegrész helyébe az „a” szöveg
lép.
(5) Hatályát veszti az Szt.
a) 115. § (9) bekezdés harmadik mondata,
b) 124. § (6) bekezdése.
(6) Hatályát veszti az Szt. 57. § (3) bekezdés harmadik mondata.
(7) Hatályát veszti az Szt.
a) 57. § (2) bekezdés c) pontja,
b) 85/A. §-a és az azt megelõzõ alcím,
c) 102. § (2) bekezdésében az „és ápoló, gondozó célú lakóotthon” szövegrész,
d) 112. §-át megelõzõ alcímben az „és a rehabilitációs célú lakóotthonokra” szövegrész,
e) 112. § (1) bekezdésében és 113. § (2) bekezdésében az „ , illetve rehabilitációs célú lakóotthonban” szövegrész,
f) 112. § (3) bekezdése,
g) 112. § (4) és (5) bekezdésében az „és a rehabilitációs célú lakóotthonban” szövegrész,
h) 112. § (7) bekezdésében az „és a rehabilitációs célú lakóotthon” szövegrész,
i) 113. § (1) bekezdés elsõ és második mondatában az „ , illetve rehabilitációs célú lakóotthonba” szövegrész,
j) 113. § (1) bekezdésében az „ , illetve lakóotthonban” szövegrész,
k) 113/A. § a) és b) pontjában a „vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonban” szövegrész,
l) 113/A. § c) pontjában a „ , rehabilitációs célú lakóotthonban” szövegrész,
m) 117. § (2) bekezdés a) pontja,
n) 117. § (5) bekezdésében és 119/C. § (1) bekezdés b) pontjában az „és rehabilitációs célú lakóotthon” szövegrész,
o) 119/C. § (1) bekezdés c) pontjában az „és ápoló-gondozó célú lakóotthon” szövegrész.
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2. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
13. §

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 17. §
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történõ
nevelkedésének elõsegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzése és megszüntetése érdekében – a törvényben
meghatározott alaptevékenység keretében)
„c) a köznevelési intézmények,”

14. §

A Gyvt. 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek
szociális helyzete alapján jogosult)
„b) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,”
(az igénybevételére.)

15. §

A Gyvt. 20/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható
Erzsébet-utalvány formájában.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegérõl az Országgyûlés a központi költségvetésrõl szóló
törvény elfogadásával egyidejûleg dönt.”

16. §

A Gyvt. 42. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A miniszter rendeletben a bölcsõdék számára – a bölcsõdei dolgozók szakmai fejlesztése, szakmai ünnepségek
megtartása és a bölcsõdei ellátáshoz kapcsolódó szakmai célok megvalósítása érdekében – nevelés-gondozás nélküli
munkanapot határozhat meg. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsõdei nevelés és gondozás szünetel,
a fenntartónak azonban erre irányuló szülõi kérésre gondoskodnia kell a gyermekek felügyeletének
megszervezésérõl.”

17. §

A Gyvt. 68/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„68/A. § (1) A gyámhatóság a Cst. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben kezdeményezi a kincstárnál az
iskoláztatási támogatás szüneteltetését és elrendeli a 16. életévét be nem töltött, védelembe vétel hatálya alatt nem
álló gyermek védelembe vételét.
(2) A gyámhatóság az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szükségességét
a) három tanítási hónapot magában foglaló idõszakonként, és
b) a tanítási év lezárását követõ 15 napon belül, feltéve, hogy az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdõ
idõpontja vagy az utolsó felülvizsgálat óta legalább egy hónap eltelt
felülvizsgálja.
(3) A gyámhatóság a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálati eljárás eredményeként, ha a gyermek (fiatal felnõtt)
a felülvizsgálattal érintett idõszakban ötnél több kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul
a) mulasztott, megállapítja, hogy az iskoláztatási támogatás szüneteltetése megszüntetéséhez szükséges feltétel
nem áll fenn,
b) nem mulasztott, kezdeményezi a kincstárnál az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetését.
(4) A gyámhatóság a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl kezdeményezi a kincstárnál az iskoláztatási támogatás
szüneteltetésének megszüntetését, ha a gyermek (fiatal felnõtt) nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél,
gyermekotthonban, szociális intézményben történõ elhelyezésére került sor, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás
alatt álló gyermek (fiatal felnõtt) javítóintézetbe, büntetés-végrehajtási intézetbe került.
(5) A gyámhatóságnak a (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés szerinti intézkedése ellen nincs helye fellebbezésnek.”
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18. §

A Gyvt. 94. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A települési önkormányzat, a fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles
gyermekjóléti szolgálatot mûködtetni.”

19. §

A Gyvt. 96. § (8a) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány által kijelölt szerv látja el országos hatáskörrel)
„d) az alternatív napközbeni ellátással”
(kapcsolatos módszertani feladatokat.)

20. §

(1) A Gyvt. 139. § (2) bekezdés e) pontja a következõ ee) alponttal egészül ki:
(A nyilvántartás tartalmazza
hatósági döntéssel elhelyezett gyermek, illetve fiatal felnõtt esetén)
„ee) a gyermek, fiatal felnõtt ügyében eljárni illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat nevét és KSH azonosító
kódját.”
(2) A Gyvt. 139. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás tartalmazza)
„f) a fiatal felnõtt hatósági döntéssel elrendelt utógondozása esetén
fa) a határozatot hozó szerv nevét, a határozat számát, keltét, jogerõre emelkedésének napját,
fb) a hatósági döntés jellegét (utógondozás elrendelése, otthonteremtési támogatás igénybevétele miatti
utógondozás elrendelése).”
(3) A Gyvt. 139. § (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Nem kell a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba venni az adatokat]
„e) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás által nyújtott, a 60. §-ban, a 62–65. §-ban, a 66. § (1) és
(2) bekezdésében, a 66. § (3) bekezdés a) és d)–f) pontjaiban meghatározott szolgáltatások, ellátások esetén.”

21. §

(1) A Gyvt. 145. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának feltétele a)
„b) gyermekek napközbeni ellátása és – az 51. § (4)–(9) bekezdés szerinti ellátás kivételével – a gyermekek átmeneti
gondozása esetében az új férõhelyeknek”
(a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe
történõ befogadása.)
(2) A Gyvt. 145. § (2b) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2b) A (2a) bekezdés szerinti esetben a normatív hozzájárulás a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe
történõ befogadás nélkül is jár, ha
a) a változás a mûködési engedély módosítását nem teszi szükségessé,
b) a mûködési engedély módosítását kizárólag fenntartóváltás teszi szükségessé.”
(3) A Gyvt. 145. §-a a következõ (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell
fogadni
a) az állami vagy önkormányzati kötelezõ feladatot ellátó állami fenntartót,
b) azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot, férõhelyszámot, amelyre nézve a fenntartó pályázati úton elnyert
európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatásban részesül,
c) azt a kérelem benyújtását megelõzõen is érvényes mûködési engedélyben feltüntetett szolgáltatást, intézményt,
hálózatot, férõhelyszámot, amely esetében a mûködési engedély módosítását kizárólag költségvetési többletkiadást
nem eredményezõ szétválás vagy egyesítés, szolgáltatásiforma-váltás, valamint a fenntartó intézményei, telephelyei
közötti férõhelyszám-átcsoportosítás teszi szükségessé,
d) 2012. évre vonatkozóan az igénylésben megjelölt idõponttól kezdõdõen, illetve ha a mûködési engedélyben ennél
késõbbi idõpont szerepel, az abban megjelölt idõponttól kezdõdõen azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot,
férõhelyszámot, amelyre a helyi önkormányzat, illetve a társulás a normatív hozzájárulások és támogatások iránti
igényét 2011. év során a jogszabályoknak megfelelõen benyújtotta.”
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22. §

(1) A Gyvt. 148. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében, más fenntartó esetén
a fenntartó képviseletére jogosult testület, személy írásbeli döntésében foglaltak szerint csökkenthetõ, illetve
elengedhetõ, ha a kötelezett jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik.”
(2) A Gyvt. 148. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.
Ebben az esetben nem kell a 150. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy
az ellátást ilyen módon igénylõ ne kerüljön elõnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg.”
(3) A Gyvt. 148. §-a a következõ (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi
térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben nem kell a 150. § (3) bekezdésében foglaltakat
alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ ne kerüljön elõnyösebb helyzetbe, mint
ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg.”
(4) A Gyvt. 148. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A normatív állami hozzájárulásban nem részesülõ fenntartó esetén – kivéve az állami fenntartású
intézményeket – a 147. §-t, a 148. § (4) bekezdését és a 150. §-t nem kell alkalmazni.”

23. §

A Gyvt. 150. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A személyi térítési díj összege igénybe vevõnként nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem]
„b) 25%-át bölcsõde esetén, ha a fenntartó a bölcsõdei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett
a bölcsõdei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapít személyi térítési díjat,
c) 20%-át az a) és b) pont, valamint a 151. § alá nem tartozó egyéb gyermekek napközbeni ellátása esetén,”

24. §

(1) A Gyvt. 151. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a szülõ (törvényes képviselõ) eltérõen nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és az iskolában a gyermekek
és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg fõétkezést és
két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések
közül az ebéd külön is igényelhetõ.”
(2) A Gyvt. 151. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezetõ a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános
forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt
normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Ha a fenntartó kizárólag a bölcsõdei ellátás
keretében biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, a személyi térítési díj meghatározásánál
a 150. § (1)–(3) bekezdését nem kell alkalmazni.”

25. §

A Gyvt. a következõ 161/I. §-sal egészül ki:
„161/I. § A 20/A. §-nak az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi
CXVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2012. október 1-jét megelõzõen megállapított rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetében a határozat módosítása nélkül kell alkalmazni.”

26. §

A Gyvt. a következõ 161/J. §-sal egészül ki:
„161/J. § (1) E törvénynek az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi
CXVIII. törvénnyel módosított 68/A. §-át azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben
a) a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának az igazolatlan mulasztásokról szóló, a Cst. 15. § (1) bekezdés szerinti
jelzése 2012. augusztus 31-ét követõen érkezik meg a gyámhatósághoz vagy
b) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének vagy szüneteltetésének felülvizsgálatára 2012. augusztus 31-ét
követõen kerül sor.
(2) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének 2012. augusztus 31-ét követõ felülvizsgálata eredményeként,
ha a gyermek (fiatal felnõtt) a felülvizsgálattal érintett idõszakban
a) több mint öt kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott, a gyámhatóság határozatával megszünteti
az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel egyidejûleg intézkedik az iskoláztatási támogatás
szüneteltetésének kezdeményezése és – a kincstár szüneteltetést elrendelõ döntésének jogerõre emelkedését követõ
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nyolc napon belül – a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatásnak a központi költségvetés
családi pótlék elõirányzat javára történõ visszafizetése iránt,
b) kötelezõ tanórai foglalkozást nem mulasztott igazolatlanul, vagy azok száma nem haladta meg az ötöt,
a gyámhatóság határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését. Ebben az esetben
a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatás felhasználására a 2012. augusztus 31-én hatályos
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) Ha az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének (2) bekezdés szerinti felülvizsgálata során a gyámhatóság
megállapítja, hogy a (2) bekezdés a) pontja szerint az igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozások száma
meghaladja az ötöt, azonban a gyermek a szüneteltetés kezdeményezéséig nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél,
gyermekotthonban, szociális intézményben került elhelyezésre, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló
gyermek javítóintézetbe, büntetés-végrehajtási intézetbe került, akkor a gyámhatóság határozatával megszünteti az
iskoláztatási támogatás felfüggesztését, és a döntése jogerõre emelkedését követõ nyolc napon belül intézkedik
a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatásnak a központi költségvetés családi pótlék
elõirányzat javára történõ visszafizetésérõl.”
27. §

A Gyvt. 162. § (2) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„k) a bölcsõdében a nevelés-gondozás nélküli munkanapok számát, célját, idõpontját, valamint az e napokon nyújtott
ellátás tartalmát,”

28. §

(1) A Gyvt.
a) 15. § (9) bekezdésében a „Kjt.” szövegrész helyébe a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.)” szöveg,
b) 45. § (2) bekezdésében a „sajátos szükségleteihez” szövegrész helyébe a „különleges szükségleteihez” szöveg,
c) 97. § (1) bekezdésében a „nem állami szervvel” szövegrész helyébe a „nem állami szervvel, helyi önkormányzat
állami szervvel” szöveg,
d) 145. § (3) bekezdésében a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény” szövegrész helyébe
a „Kjt.” szöveg,
e) 147. § (1) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulás” szövegrész helyébe a „normatív állami hozzájárulás vagy
a feladatfinanszírozás” szöveg
lép.
(2) A Gyvt.
a) 5. § q) pont qb) alpontjában a „közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 121. §-a
(1) bekezdésének 29. a) pontjában” szövegrész helyébe a „nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nktv.) 4. § 23. pontjában” szöveg,
b) 40. § (1) bekezdésében, 135. § (2) bekezdés c) pont cf) alpontjában, 151. § (9) bekezdésében a „közoktatási”
szövegrész helyébe a „nevelési-oktatási” szöveg,
c) 42. § (2) bekezdésében, 58. § (4) bekezdésében az „a Kt. szerinti szakértõi és rehabilitációs bizottság” szövegrész
helyébe az „az Nktv. szerinti szakértõi bizottság” szöveg,
d) 44. § (5) bekezdésében, 68. § (3) bekezdés a) pontjában, 156. § (5) bekezdésében az „a Kt.” szövegrész helyébe
az „az Nktv.” szöveg,
e) 68/B. § (5) bekezdésében a „családtámogatási folyószámlára” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat
részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára” szöveg,
f) 132. § (3) bekezdésében az „a Kt. 35. §-a szerinti szakértõi és rehabilitációs bizottság” szövegrész helyébe az „az
Nktv. szerinti szakértõi bizottság” szöveg
lép.

29. §

(1) Hatályát veszti a Gyvt. 69. § (2) bekezdésében az „és (4)” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Gyvt. 162. § (1) bekezdés y) pontja.
(3) Hatályát veszti a Gyvt. 68/C. § (1) bekezdésében az „a felfüggesztett iskoláztatási támogatás és” szövegrész.
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3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
30. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 4. § f) pont fb) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy:)
„fb) az a tizennyolc évesnél idõsebb személy, aki a tizennyolcadik életévének a betöltése elõtt munkaképességét
legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi
állapota a rehabilitációs hatóság minõsítése alapján a tizennyolcadik életévének a betöltése elõtt sem haladja meg az
50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy elõreláthatólag legalább egy évig fennáll;”

31. §

(1) A Cst. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a tanköteles vagy a tankötelezettsége megszûnését követõen nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat
folytató gyermek (személy) – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kötelezõ tanórai foglalkozások tekintetében
igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyámhatóság
a) az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelezõ tanórai foglalkozás után felhívja az iskoláztatási
támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményre,
b) az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkozás után – a jelzés
beérkezésétõl számított 8 napon belül – kezdeményezi a kincstárnál az ellátás szüneteltetését.”
(2) A Cst. 15. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kincstár a gyámhatóság kezdeményezésére megszünteti az iskoláztatási támogatás szüneteltetését, ha
a) a gyermek (személy) igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma a Gyvt. 68/A. § (2) bekezdés
szerinti felülvizsgálattal érintett idõszakban nem haladta meg az ötöt, vagy
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetek valamelyike bekövetkezett.”

32. §

(1) A Cst. 37. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a gyámhatóság a családi pótlék természetbeni nyújtását rendeli el, a kincstár a gyámhatóság határozatában
foglaltak szerint intézkedik az ellátásnak a természetbeni nyújtást elrendelõ települési önkormányzat részére
a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára utalásáról.”
(2) A Cst. 37. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ (9) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése esetén a kincstár – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – az iskoláztatási
támogatás szüneteltetését elrendelõ döntése jogerõre emelkedésének hónapját megelõzõ hónapra járó ellátást
folyósítja utolsó alkalommal a jogosult részére.
(8) Ha az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelõ döntés jogerõre emelkedésének hónapja május, június
vagy július, úgy a folyósítás szüneteltetése az augusztus hónapra járó ellátással indul.
(9) Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetése esetén az ellátást elsõ alkalommal a gyámhatóság
iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetésére irányuló kezdeményezésének hónapjára kell ismételten
folyósítani. Ebben az esetben a folyósításra visszamenõlegesen, a kincstárnak a szüneteltetést megszüntetõ döntése
meghozatalát követõen kerül sor.”

33. §

A Cst. a következõ 50/B. §-sal egészül ki:
„50/B. § (1) Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvénnyel
módosított 15. §-t és 37. § (5), (7), (8) és (9) bekezdést azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben
a) a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának az igazolatlan mulasztásokról szóló, a 15. § (1) bekezdés szerinti jelzése
2012. augusztus 31-ét követõen érkezik meg a gyámhatósághoz, vagy
b) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének vagy szüneteltetésének felülvizsgálatára 2012. augusztus 31-ét
követõen kerül sor.
(2) Ha az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének (1) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálata eredményeként
a gyámhatóság az iskoláztatási támogatás felfüggesztését megszünteti, és ezzel egyidejûleg intézkedik az
iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése iránt, az iskoláztatási támogatást a kincstárnak abban az
esetben kell ismételten folyósítani, ha az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének elrendelésére valamely okból
mégsem kerül sor.”
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(1) A Cst.
a) 21/A. § (2) bekezdésében és 22. § b) pontjában az „intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.]” szövegrész helyébe az
„intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben” szöveg,
b) 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „rokkantsági ellátást” szövegrész helyébe az „a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásait” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a Cst.
a) 4. § c) pontja,
b) 8. § (2) bekezdésében az „[a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30/A. §]” szövegrész,
c) 15. § (2) bekezdésében a „tanköteles” szövegrész.

4. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosítása
35. §

A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 2. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 1095 nap biztosítási idõbe be kell számítani]
„c) a nyugellátásra jogosító szolgálati idõ és nyugdíjalapot képezõ jövedelem szerzése céljából a Tbj. 34. §-a szerint
kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati idõt, amennyiben a megállapodást 2011. december 31-éig
megkötötték.”

36. §

Az Mmtv. 18. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A megállapított rokkantsági és rehabilitációs pénzbeli ellátás visszamenõlegesen járó összegét csökkenteni kell
annak a Kormány által kijelölt szerv által folyósított ellátásnak az összegével, amely ugyanarra az idõszakra került
folyósításra, feltéve, hogy a jogosultat a két ellátás egyidejûleg nem illette volna meg. A beszámítást a Kormány által
kijelölt szerv határozattal rendeli el. Ha a visszamenõlegesen járó ellátás összege alacsonyabb, mint a beszámított
összeg, a jogalap nélkül felvett különbözetet vissza kell követelni.”

37. §

Az Mmtv. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) A rehabilitációs hatóság a komplex minõsítés során megállapított körülményekre vonatkozóan
felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) végez
a) az ellátást megállapító döntésben meghatározott idõpontban,
b) az ellátott kérelmére,
c) a rehabilitációs ellátásban részesülõ egészségi állapotában történt, a rehabilitációt lehetetlenné tevõ tartós
rosszabbodás vagy legalább 30 napi egybefüggõ keresõképtelen állapot esetén,
d) olyan tényrõl vagy körülményrõl történõ tudomásszerzés esetén, amely valószínûsíti, hogy a korábbi komplex
minõsítés során megállapított körülmény a megállapítás idõpontjában nem állt fenn, vagy
e) célzott vizsgálatok elrendelése esetén.
(2) Amennyiben a felülvizsgálat során a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy a 3. § (2) bekezdés szerinti
minõsítési kategória eltér a felülvizsgálatot megelõzõen megállapított minõsítési kategóriától (a továbbiakban:
állapotváltozás), akkor a megváltozott munkaképességû személyek ellátását és annak összegét az új minõsítési
kategória figyelembevételével, az errõl szóló döntést követõ második hónap elsõ napjával állapítja meg.
Állapotváltozás esetén a megváltozott munkaképességû személyek ellátása összegének megállapítása során havi
átlagjövedelemként a korábban alapul vett havi átlagjövedelemnek az évente bekövetkezett fogyasztói árnövekedés
mértékével növelt összegét kell figyelembe venni.
(3) Amennyiben a felülvizsgálat során a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy állapotváltozás nem következett be,
a korábbi ellátást kell továbbfolyósítani.”

38. §

Az Mmtv. 5. alcíme a következõ 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesülõ halála esetén a fel nem vett pénzbeli
ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülõ, nagyszülõ és testvér egymást követõ
sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerõssé válása napjától
számított egy éven belül.
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(2) Aki a megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesülõ személy halála esetén a kiutalt pénzbeli
ellátást jogalap nélkül vette fel, köteles azt visszafizetni.”
39. §

(1) Az Mmtv. 21. § (1) bekezdés a) pontja a következõ ak)–am) alponttal egészül ki:
(A rehabilitációs hatóság a komplex minõsítés elvégzése, a megváltozott munkaképességû személyek ellátása
megállapításának és ellenõrzésének, a Kormány által kijelölt szerv az ellátás folyósítása céljából társadalombiztosítási
azonosító jel alapján, társadalombiztosítási folyószámlaszámon, vagy nyugdíjfolyósítási törzsszámon
a kérelmezõ, jogosult)
„ak) nemére,
al) állampolgárságára, bevándorolt, letelepedett, menekült és oltalmazott jogállására és
am) elhalálozása idõpontjára”
(vonatkozó adatokat kezelheti.)
(2) Az Mmtv. 21. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásai folyósításának és a megszüntetési ok fennállásának
vizsgálata céljából az állami adóhatóság az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti
bevallás alapján az ellátásban részesülõ jövedelmére vonatkozó adatokat havonta, a bevallásra elõírt határidõt követõ
hónap utolsó napjáig továbbítja a rehabilitációs hatósághoz. A rehabilitációs hatóság az adóazonosító jelet az
e bekezdés, valamint a 14. § (3) bekezdés szerinti adatok átvételével összefüggésben használhatja.
(3) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a büntetés-végrehajtás szervei, a katonai igazgatási szerv,
a nemzetbiztonsági szolgálatok, az állami adóhatóság, a munkaügyi hatóság, az állami foglalkoztatási szerv,
a bányafelügyelet, a szociális hatáskört gyakorló szerv, a kincstár, a gyámügyi feladatokat ellátó szerv, az
egészségbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény feladatai ellátása érdekében az (1) bekezdésben meghatározott adatok – törvényben meghatározott célból
és feltételek teljesülése esetén történõ – igénylésére jogosult. A társadalombiztosítási azonosító jel továbbítására
a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(3) Az Mmtv. 21. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás
Tbj. 42. § (1) bekezdésében meghatározott adatait
a) a megváltozott munkaképességû személyek ellátása iránti kérelmet elutasító döntés jogerõre emelkedésétõl
számított 5 évig,
b) a megváltozott munkaképességû személyek ellátása megszûnésétõl vagy megszüntetésétõl számított 10 évig
õrzi meg. Ezt követõen az adatokat meg kell semmisíteni.”

40. §

Az Mmtv. 6. alcíme a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartáshoz hozzáférési
jogosultsággal rendelkezõ személyek (a továbbiakban: felhasználó) nyilvántartása – a hozzáférési jogosultság
ellenõrzése céljából – tartalmazza a felhasználó következõ adatait:
a) a természetes személyazonosító adatokat,
b) annak a szervnek a megnevezését és székhelyét, amelynek nevében a felhasználói jogát gyakorolja és
c) a jogosultságait.
(2) Amennyiben a felhasználó a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartást
rendszer-rendszer kapcsolat útján éri el, akkor a rehabilitációs hatóság a kapcsolódó szerv (rendszer) (1) bekezdésben
meghatározott adatait tartja nyilván. A felhasználók nyilvántartása egyéb adatainak nyilvántartása
a rendszerkapcsolat útján kapcsolódó szerv feladata.
(3) A felhasználó (1) bekezdés szerinti adatait a hozzáférési jogosultság megszûnését követõ 5 évig kell megõrizni.”

41. §

Az Mmtv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § A 23–24. § alkalmazásában megváltozott munkaképességû személynek kell tekinteni azt a személyt,
a) aki a 2. § (1) bekezdése alapján megváltozott munkaképességûnek minõsül,
b) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az errõl szóló szakvélemény, szakhatósági
állásfoglalás idõbeli hatálya alatt,
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c) akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 százalékos mértékû, az errõl szóló szakvélemény idõbeli hatálya alatt,
vagy
d) aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül
és a munkaszerzõdése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.”
42. §

Az Mmtv. 7. alcíme a következõ 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § A rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességû személy kérelmére elvégzi a komplex minõsítést,
és ennek eredményérõl hatósági bizonyítványt állít ki.”

43. §

(1) Az Mmtv. 27. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Aki az (1) bekezdés szerint szakértõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Kormány
által kijelölt szervnek bejelenteni. A bejelentés tartalmazza a bejelentõ természetes személyazonosító adatait,
valamint annak igazolását, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn. A bejelentõ hatósági bizonyítvánnyal igazolja
azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû, és nem áll a foglalkozási rehabilitációs szakértõi tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv
a Kormány által erre kijelölt szerv részére – annak a bejelentés elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján –
továbbítsa. Az adatigénylés során a Kormány által erre kijelölt szerv a (4) bekezdésben meghatározott adatokat
igényelheti a bûnügyi nyilvántartó szervtõl. A Kormány által kijelölt szerv a bejelentés idõtartama alatt kezeli az (1) és
(4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését alátámasztó adatokat.”
(2) Az Mmtv. 27. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány által kijelölt szerv a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter rendeletében
meghatározottak szerint gondoskodik a foglalkozási rehabilitációs szakértõk továbbképzésérõl.”

44. §

Az Mmtv. a következõ 27/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ 8/a. alcímmel egészül ki:

„8/a. A rehabilitációs orvosszakértõ
27/A. § (1) Rehabilitációs orvosszakértõként – az igazságügyi szakértõkrõl szóló törvény szerint igazságügyi szakértõi
tevékenység végzésére jogosult szakértõ kivételével – kizárólag az a személy jogosult eljárni, aki
a) büntetlen elõéletû,
b) nem áll rehabilitációs orvosszakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt és
c) megfelel a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter rendeletében meghatározott egyéb
feltételeknek.
(2) Aki az (1) bekezdés szerint szakértõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Kormány
által kijelölt szervnek bejelenteni. A bejelentés tartalmazza a bejelentõ természetes személyazonosító adatait,
valamint annak igazolását, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn. A bejelentõ hatósági bizonyítvánnyal igazolja
azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû, és nem áll a rehabilitációs orvosszakértõi tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv
a Kormány által erre kijelölt szerv részére – annak a bejelentés elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján –
továbbítsa. Az adatigénylés során a Kormány által erre kijelölt szerv a (4) bekezdésben meghatározott adatokat
igényelheti a bûnügyi nyilvántartó szervtõl. A Kormány által kijelölt szerv a bejelentés idõtartama alatt kezeli az (1) és
(4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését alátámasztó adatokat.
(3) A Kormány által kijelölt szerv a szakértõi tevékenység végzésére jogosult, a (2) bekezdés szerinti bejelentést tevõ
személyekrõl nyilvántartást (a továbbiakban: rehabilitációs orvosszakértõi névjegyzék) vezet, amely a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl
tartalmazza a szakértõi tevékenység végzésére jogosult személy elérhetõségét, valamint a végzettségére,
képesítésére vonatkozó adatokat. A rehabilitációs orvosszakértõi névjegyzékbõl kizárólag a szakértõi tevékenység
végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.
(4) A Kormány által kijelölt szerv a rehabilitációs orvosszakértõi tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt
lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését.
A hatósági ellenõrzés céljából a Kormány által kijelölt szerv adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az
adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a szakértõ büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy a rehabilitációs
orvosszakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(5) A (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a Kormány által kijelölt szerv a hatósági ellenõrzés
lefolytatásáig kezeli.
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(6) A Kormány által kijelölt szerv a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter rendeletében
meghatározottak szerint gondoskodik a rehabilitációs orvosszakértõk továbbképzésérõl.”
45. §

(1) Az Mmtv. 28. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„e) a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható bér- és költségtámogatás feltételeit,
mértékét, a támogatás megállapításával, folyósításával, nyilvántartásával, megszüntetésével, visszakövetelésével és
ellenõrzésével kapcsolatos szabályokat, valamint az európai uniós források felhasználásával nyújtható foglalkoztatást
elõsegítõ támogatások szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) Az Mmtv. 28. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rehabilitációs hatóságot, a megváltozott munkaképességû személyek
ellátásait folyósító szervet, a rehabilitációs szakértõi szervet, az orvosszakértõi szervet, a foglalkozási rehabilitációs
szakértõi névjegyzéket és a rehabilitációs orvosszakértõi névjegyzéket vezetõ szervet, valamint a foglalkozási
rehabilitációs szakértõk, rehabilitációs orvosszakértõk továbbképzésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervet
rendeletben jelölje ki.”
(3) Az Mmtv. 28. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy a rehabilitációs
orvosszakértõi tevékenység folytatásának feltételeit, a szakértõi tevékenység bejelentésének és a rehabilitációs
orvosszakértõi névjegyzék személyes adatnak nem minõsülõ adattartalmát, a bejelentésre és a nyilvántartás
vezetésére vonatkozó eljárási szabályokat, a továbbképzésre vonatkozó szabályokat, valamint a szakértõi
tevékenységre jogszabályban vagy hatósági döntésben elõírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó
jogkövetkezményeket rendeletben állapítsa meg.”

46. §

Az Mmtv. 32. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti személy ellátása összegének meghatározásakor az özvegyi nyugdíjra
tekintettel megállapított csökkentést 2012. szeptember 1-jétõl figyelmen kívül kell hagyni. Errõl a Kormány által
kijelölt folyósító szerv határozatot hoz.”

47. §

Az Mmtv. 33. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti, 2011. december 31-én rendszeres szociális járadékban részesülõ személy ellátása
összegének meghatározásakor az özvegyi nyugdíjra tekintettel megállapított csökkentést 2012. szeptember 1-jétõl
figyelmen kívül kell hagyni. Errõl a Kormány által kijelölt folyósító szerv határozatot hoz.”

48. §

Az Mmtv. a következõ 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § (1) Amennyiben a 32. § (1) bekezdése alapján rokkantsági ellátásban részesülõ személy vagy a 33. §
(1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban részesülõ személy felülvizsgálatát követõen az ellátott
a) rokkantsági ellátásra jogosult, az ellátás összegét a 12. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani azzal,
hogy az – az állapotjavulás kivételével – nem lehet kevesebb a felülvizsgálatot megelõzõ hónapra járó ellátás
összegénél,
b) rehabilitációs ellátásra jogosult, az ellátás összege megegyezik
ba) a közfoglalkoztatási bér 40 százalékával, ha a jogosult foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható,
bb) a közfoglalkoztatási bér 80 százalékával, ha a jogosult tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása során havi átlagjövedelemként a 2011. december 31-én
a) rendszeres szociális járadékban részesülõ személy esetén a felülvizsgálatot megelõzõ hónapra járó ellátás
összegének 250 százalékát,
b) átmeneti járadékban részesülõ személy esetén a felülvizsgálatot megelõzõ hónapra járó ellátás összegének
200 százalékát,
c) III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõ személy esetén a felülvizsgálatot megelõzõ
hónapra járó ellátás összegének 165 százalékát,
d) II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõ személy esetén a felülvizsgálatot megelõzõ
hónapra járó ellátás összegének 155 százalékát,
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e) I. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõ személy esetén a felülvizsgálatot megelõzõ
hónapra járó ellátás összegének 145 százalékát
kell figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdés alapján megállapított ellátást a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal
megegyezõ arányban emelni kell.
(4) Amennyiben a 32. § (1) bekezdése alapján rokkantsági ellátásban részesülõ személy, vagy a 33. § (1) bekezdése
alapján rehabilitációs ellátásban részesülõ személy felülvizsgálatát 2012. január 1-jét követõen, de az egyes szociális
tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépését megelõzõen elvégezték, az
ellátás összegének az (1) és (2) bekezdés alkalmazásával történõ módosításáról a rehabilitációs hatóság 2012.
október 31-éig dönt.”
49. §

Az Mmtv. 38. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A 23–25. § alkalmazásában)
„b) az a) pont alá nem tartozó személyek esetében a (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását követõ
harmadik hónap elsõ napjáig, de legkésõbb 2012. december 31-éig”
(megváltozott munkaképességû személynek kell tekinteni azt a személyt is, aki 2011. december 31-én a foglalkoztatás
elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 42. és 42/B. §-a szerint megváltozott
munkaképességû munkavállalónak minõsült vagy foglalkoztatása alapján a munkáltató 2011 decemberében
megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásban részesült.)

50. §

(1) Az Mmtv.
a) 1. § (2) bekezdés 10. pontjában a „hozzátartozói nyugellátásokat” szövegrész helyébe a „hozzátartozói
nyugellátásokat, a gyermekgondozási segélyt” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében a „kérelem benyújtásának” szövegrész helyébe a „kérelem benyújtásának, vagy
a felülvizsgálat” szöveg,
c) 18. § (2) bekezdésében az „ellátását megállapító és megszüntetõ” szövegrész helyébe az „ellátására való
jogosultsággal és az ellátás folyósításával kapcsolatos” szöveg,
d) 23. § (7) bekezdésében a „társadalombiztosítási adóazonosító jelét” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási
azonosító jelét” szöveg,
e) 28. § (6) bekezdésében a „foglalkozási rehabilitációs szakértõi névjegyzékbe” szövegrész helyébe az
„a foglalkozási rehabilitációs szakértõi névjegyzékbe és a rehabilitációs orvosszakértõi névjegyzékbe” szöveg,
f) 30. § (5) bekezdés b) pont bb), bc) és bd) alpontjában a „rokkantsági nyugdíjat” szövegrész helyébe a „rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíjat” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az Mmtv.
a) 33. § (8) és (9) bekezdése,
b) 38. § (2) bekezdésében az „a kérelem benyújtását követõ 60 napon belül” szövegrész.

5. A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal
összefüggõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény
módosítása
51. §

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ
egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Gyiatv.) 3. §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Alapprogramból kiírt pályázatok elbírálásáról, a támogatás odaítélésérõl az erre a célra létrehozott testület
javaslatára a miniszter dönt.”

52. §

A Gyiatv. 7/A. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter az ifjúsággal összefüggõ feladatai keretében:)
„a) ellátja a gyermekeket és fiatalokat (a továbbiakban: ifjúság) érintõ kérdésekben a kormányzati programok
összehangolásának és a stratégiai tervdokumentumok végrehajtásának feladatait;”
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53. §

A Gyiatv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § E törvény alkalmazásában
a) gyermek: a 0–14 éves korosztályokhoz tartozó személy,
b) fiatal: a 15–29 éves korosztályokhoz tartozó személy.”

54. §

A Gyiatv. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az Alapprogram pénzeszközeinek kezeléséért felelõs szervet
rendeletben jelölje ki.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az Alapprogram mûködésével, felhasználásával összefüggõ szabályokat
rendeletben állapítsa meg.”

55. §

Hatályát veszti a Gyiatv.
a) 3. § (4) bekezdése,
b) 4. § (2) bekezdése,
c) 7/B. § (1) bekezdésében a „Regionális” szövegrész,
d) 7/B. § (2) bekezdésében a „támogatást, valamint” szövegrész.

6. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény módosítása
56. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. §
(3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Az (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból]
„e) a rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak megállapítása, ellenõrzése
céljából a TAJ alkalmazásával az a), valamint c)–i) pontjai,”
[szerinti adatok igénylésére jogosult.]

57. §

Az Flt. 57/C. § (3a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3a) A rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak megállapítása, ellenõrzése és
a rehabilitációs szolgáltatások nyújtása céljából az 57/B. § (3) bekezdés 1. pont a) pont aa) és ac)–af) alpontjában,
1. pont b) és c) pontjában, valamint 2. és 3. pontjában szereplõ adatokat közvetlen hozzáféréssel átveheti.”

58. §

Az Flt. 57/C. § (1) bekezdésében a „(3a) bekezdésben meghatározott adatbetekintéshez” szövegrész helyébe
a „(3a) bekezdésben meghatározott adatátvételhez” szöveg lép.

7. A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény módosítása
59. §

A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 20. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az adóazonosító jel kezelésére törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult)
„i) az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv,
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, valamint a rehabilitációs hatóság a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvényben, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben, továbbá
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvényben meghatározott feladatai ellátásához;”

60. §

A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 37. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást
teljesíteni:)
„f) a társadalombiztosítási szervnek, a megváltozott munkaképességû személyek nyilvántartásában szereplõ polgár
családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és idõpontjának, családi állapotának,
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lakóhelyének – ennek hiányában tartózkodási helyének – változásáról, ideiglenesen külföldön tartózkodásának
tényérõl vagy az onnan való visszatérésérõl, továbbá az érintett elhalálozásáról, az ország végleges elhagyásáról.”
61. §

A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 23. § a) pontjában az „ , (a továbbiakban: Eb.tv.)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: Eb.tv.),
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvényben” szöveg lép.

8. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
62. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 40. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„40. § A társadalombiztosítási rendszerek hatékony mûködésének biztosítása céljából az a)–d) pont szerinti
nyilvántartások tartalmazzák a befizetések nyilvántartását, beszedését és az ellátások megállapításához szükséges
e törvény szerinti adatokat
a) a nyugdíj-biztosítási nyilvántartás adatkezelõje a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási
szerv,
b) az egészségbiztosítási nyilvántartás – ide nem értve a d) pont szerinti nyilvántartást – adatkezelõje az
egészségbiztosítási szerv,
c) a járulék bevallását, befizetését, végrehajtását tartalmazó nyilvántartás adatkezelõje az állami adóhatóság,
d) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás adatkezelõje a rehabilitációs
hatóság.”

63. §

A Tbj. 43. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[A 42. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból]
„j) az állami foglalkoztatási szerv rehabilitációs szolgáltatás nyújtása és a rehabilitációs célú munkaközvetítésben való
közremûködés céljából az a)–g) pont”
[szerinti adatok igénylésére jogosultak.]

64. §

A Tbj. 40/A. §-ában az „és az egészségbiztosítási nyilvántartás” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási
nyilvántartás és a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás” szöveg lép.

9. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása
65. §

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény
22/E. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a (3) bekezdés szerinti, a megváltozott munkaképességû személyek
ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás részét képezõ adatokat a rehabilitációs hatóság a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 21. §
(7) bekezdésében meghatározott idõtartam alatt kezelheti.”

10. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény módosítása
66. §

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Jtv.) 35. § (7) bekezdés 5. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(A Gyvt.)
„5. 19. § (2) és (8) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 20/A. § (1) bekezdésében, 20/B. § (2), (4) és (7) bekezdésében,
20/C. (1) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 68. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 68/B. § (1) bekezdésében,
(3) bekezdésének elsõ mondatában, valamint (4) és (5) bekezdésében, 68/C. § (1) bekezdésében, 69. §
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(3) bekezdésében, 77. § (5) bekezdésében, 80. § (6) bekezdésében, 138. § (4) bekezdésében a „települési
önkormányzat jegyzõje” szöveg helyébe a „gyámhatóság” szöveg,”
(lép.)
67. §

A Jtv. 48. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A Cst.
a) 4. § g) és h) pontjában, 8. § (1) bekezdés a) pontjában, 11. § (1) bekezdés j) pontjában és a 12. § (1) bekezdés
b) pontjában a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,
b) 8. § (3) bekezdés f) pontjában a „gyámhivatalnak” szövegrész helyébe „gyámhatóságnak ”szöveg
lép.”

11. Záró rendelkezések
68. §

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

Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
A 3. §, a 12. § (2) bekezdése és a 29. § (2) bekezdése 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
A 41. § és a 49. § az e törvény kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
A 13. §, a 17. §, a 26. §, a 28. § (2) bekezdése, a 29. § (3) bekezdése, a 31–33. §, a 34. § (1) bekezdés a) pontja, a 34. §
(2) bekezdése és a 44. § 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(5) A 14. §, a 15. § és a 25. § 2012. október 1-jén lép hatályba.
(6) Az 5. §, a 7–10. §, a 11. § (2) bekezdése, valamint a 12. § (3) és (6) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
(7) A 12. § (4) és (7) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXIX. törvény
az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról*
1. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása
1. §

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A törvény hatálya kiterjed Magyarország területén
a) a közúti közlekedésben résztvevõkre,
b) a közúti jármûvekre (a továbbiakban: jármû)
c) az utakra – a 48. § (4) bekezdésében foglalt eltéréssel –,
d) az utak környezetére és a közúti közlekedést szolgáló létesítményekre, valamint
e) a közutakon, valamint az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt
magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken kialakított várakozási területen jármûvekkel történõ
várakozás rendjére.”

2. §

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 8. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közutak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi,
a közúton közlekedni jogosult számára biztosítottak legyenek.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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3. §

A Kkt. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete vagy közgyûlése gondoskodik a közúti közlekedéssel összefüggõ helyi
önkormányzati feladatok ellátásáról, így különösen
a) a gyalogos-átkelõhelyek megvilágításáról a település belterületén,
b) a gyalogos-átkelõhelyhez vezetõ szilárd burkolatú járda, gyalogút, kerékpárút és gyalogos-felállóhely, a kiemelt
szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítésérõl és
fenntartásáról, valamint
c) a gyalogosok részére szolgáló vasúti gyalogos-átkelõhely és a kizárólag kerékpárosok közlekedését szolgáló vasúti
átjárók létesítésérõl és fenntartásáról.”

4. §

A Kkt. 9/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A koncessziós társaság a koncesszió idõtartama alatt, a koncessziós szerzõdés alapján, az általa létesített vagy
fejlesztett, felújított, karbantartott és üzemeltetett közutak és mûtárgyaik használóitól – amennyiben a használati
díjról vagy útdíjról szóló miniszteri rendelet eltérõen nem rendelkezik – a 33/A. § szerinti használati díjat vagy útdíjat
szedhet.”

5. §

A Kkt. 9/D. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9/D. § (1) A jármûvekkel a közutakon, valamint az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom elõl
el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken történõ várakozás a közutak, valamint
az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb
közterületek közlekedési célú használatának minõsül.
(2) A helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutakon,
tereken, parkokban és egyéb közterületeken jármûvel történõ várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást a helyi
önkormányzat, vagy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 9. § (5) bekezdése
szerinti szolgáltató látja el.
(3) A jármûvek helyi közutakon, valamint helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt
magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken történõ várakozása a helyi önkormányzat, vagy az Ötv. 9. §
(5) bekezdésben meghatározott szolgáltató és a várakozási terület igénybevevõje közötti polgári jogi jogviszony.
A várakozási díj és a pótdíj megfizetéséért a jármû üzembentartója felel.
(4) A helyi önkormányzat az Ötv. 9. § (5) bekezdésben meghatározott gazdasági társasággal a (2) bekezdés szerinti
közszolgáltatás ellátására szerzõdést köthet. A szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) a szolgáltató által ellátandó közfeladatot és egyéb tevékenységet,
b) a várakozási területet, amely tekintetében a szolgáltató a közfeladat ellátására köteles,
c) a helyi önkormányzat és a szolgáltató közötti kapcsolattartás részletes szabályait,
d) a szolgáltató által ellátott feladatok ellenértékének meghatározását,
e) a nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,
f) a ráfordítások és nyereségek meghatározásának szempontjait,
g) a szerzõdés idõtartamát.
(5) A (4) bekezdés szerinti szerzõdést – annak módosításaival egységes szerkezetben – az önkormányzat és a gazdasági
társaság a hatálybalépését követõ 30. napon a honlapján közzéteszi.
(6) A (3) bekezdés szerinti polgári jogi viszony alapján a parkolási szolgáltatást igénybe vevõ által megfizetett
várakozási díj és pótdíj összege a helyi önkormányzatot illeti meg. A szolgáltató legalább a szolgáltatás ellátásához
szükséges költségekre jogosult.
(7) A helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutak, terek,
parkok és egyéb közterületek esetében a helyi önkormányzat, vagy az Ötv. 9. § (5) bekezdésben meghatározott
gazdasági társaság a díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenõrzésére, a díj- és pótdíjkövetelés érvényesítésére
a jármû rendszámát, a természetes személy üzemben tartó nevét, születési idejét és lakcímét, a nem természetes
személy üzemben tartó megnevezését és székhelyének, telephelyének címét, a kedvezményre jogosító okirat
sorszámát
a) a díj megfizetése esetén az ellenõrzésig,
b) a díj fizetés elmulasztása esetén a díj- és pótdíjfizetési felszólítás megküldése céljából a 15/D. § (1) bekezdés szerinti
jogvesztõ határidõ eredménytelen elteltének idõpontjáig, a várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem
teljesítése esetén a 15/D. § (3) bekezdése szerinti eljárás céljából az eljárás befejezéséig kezelheti.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 98. szám

14185

(8) Az országos közutakon, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutakon, tereken,
parkokban és egyéb közterületeken jármûvel történõ várakozás biztosítását célzó parkolási szolgáltatást az ingatlan
vagyonkezelõje, vagy megbízása alapján
a) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló,
a közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb
közterületek kezelõjének minõsülõ gazdasági társaság vagy
b) 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló
gazdasági társaság
látja el.
(9) A jármûvek országos közutakon, valamint állam tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutakon,
tereken, parkokban és egyéb közterületeken történõ várakozása a vagyonkezelõ, illetve a (8) bekezdés a) és b)
pontjában meghatározott szolgáltató és a várakozási terület igénybevevõje közötti polgári jogi jogviszony.
A várakozási díj és a pótdíj megfizetéséért a jármû üzembentartója felel.
(10) A vagyonkezelõ a (8) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott gazdasági társasággal (8) bekezdés szerinti
közszolgáltatás ellátására szerzõdést köthet. A szerzõdésnek tartalmaznia kell a (4) bekezdésben meghatározott
tartalmi elemeket.
(11) A (10) bekezdés szerinti szerzõdést – annak módosításaival egységes szerkezetben – a vagyonkezelõ és
a gazdasági társaság a hatálybalépését követõ 30. napon a honlapján közzéteszi.
(12) A (9) bekezdés szerinti polgári jogi viszony alapján a parkolási szolgáltatást igénybe vevõ által megfizetett
várakozási díj és pótdíj összege a vagyonkezelõt illeti meg. A szolgáltató legalább a szolgáltatás ellátásához szükséges
költségekre jogosult.
(13) Az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutak, terek, parkok
és egyéb közterületek esetében a vagyonkezelõ, vagy a (8) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott gazdasági
társaság a díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenõrzésére, a díj- és pótdíjkövetelés érvényesítésére a jármû
rendszámát, a természetes személy üzemben tartó nevét, születési idejét és lakcímét, a nem természetes személy
üzemben tartó megnevezését és székhelyének, telephelyének címét, a kedvezményre jogosító okirat sorszámát
a) a díj megfizetése esetén az ellenõrzésig,
b) a díj fizetés elmulasztása esetén a díj- és pótdíjfizetési felszólítás megküldése céljából a 15/D. § (1) bekezdés szerinti
jogvesztõ határidõ eredménytelen elteltének idõpontjáig, a várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem
teljesítése esetén a 15/D. § (3) bekezdése szerinti eljárás céljából az eljárás befejezéséig kezelheti.”
6. §

A Kkt. a 11. §-át követõen a következõ alcímmel és a következõ 11/A–11/D. §-sal egészül ki:

„Az országos közúthálózat tervezése és fejlesztése
11/A. § (1) Az országos közúthálózat távlati szerkezetét a Kormány a gyorsforgalmi- és a fõúthálózat nagytávú
tervében (a továbbiakban: Terv) határozza meg.
(2) A Terv tartalmazza az országos közúthálózat legalább 15, legfeljebb 30 éves idõtávban tervezett célállapotát, így
a 11/B. § (2) bekezdés szerinti fejlesztéssel érintett utak és útszakaszok, továbbá a fejlesztéssel nem érintett úthálózat
útkategória be-, vagy átsorolását, keresztmetszeti jellemzõit, térbeli elhelyezkedését, valamint a beruházással érintett
utak és útszakaszok átminõsítésére vonatkozó feltételeket.
(3) A gyorsforgalmi- és a fõúthálózat Tervben meghatározott útjait – az abban foglalt mûszaki jellemzõkkel és hálózati
elrendezéssel – a miniszternek, valamint a közlekedési hatóságnak a Fejlesztési Program végrehajtása,
a területrendezésért felelõs miniszternek az Országos Területrendezési Tervrõl szóló törvény készítése, valamint
a nagytávú fejlesztések helybiztosítására irányuló intézkedések során figyelembe kell venniük.
11/B. § (1) Az országos közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, a fejlesztések megvalósításának idõbeli
ütemezését a Kormány – a 11. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a hosszú távú közúthálózat-fejlesztési
programban (a továbbiakban: Fejlesztési Program) határozza meg.
(2) A Fejlesztési Program 15 éves távlatban tartalmazza a beruházások útkategória besorolását és keresztmetszeti
jellemzõit, a következõ fejlesztési típusok figyelembevételével:
a) új gyorsforgalmi utak vagy fõutak, ezek ütemezetten épített szakaszai, valamint csomópontjaik és a közúthálózatba
illeszkedéshez szükséges mellékúti kapcsolatok építése,
b) meglévõ mellékút fõúttá, fõút gyorsforgalmú úttá, autóút autópályává történõ átépítése,
c) gyorsforgalmi út vagy fõút szélesítése 4 vagy több forgalmi sávra legalább 5 km hosszban.
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(3) A (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti további – az elfogadott Fejlesztési Programban nem szereplõ – beruházás
elõkészítésének és megvalósításának feltétele a fejlesztési cél beépítése a Fejlesztési Programba. A Fejlesztési Program
módosítása esetén az új program elkészítésére és elfogadására vonatkozó elõírások szerint kell eljárni.
11/C. § (1) A Fejlesztési Program társadalmi egyeztetése során közre kell adni a fejlesztési célok fontossági sorrendjét
(a továbbiakban: Rangsor).
(2) A Fejlesztési Program tervezése és megvitatása során be kell mutatni a személy- és áruszállítási szükségletek
tervidõszakra elõrebecsült adatait, és az infrastruktúra-fejlesztés közlekedési alágazatonként tervezett – az
államháztartás teherviselõ képessége alapján elõrebecsült – ráfordítási adatait.
(3) A beruházások rangsorolása során a beruházásokra elkészített összegzõ értékelési eredményeket kell figyelembe
venni. A beruházások tervezési idõszakra szóló programbaállítását a Rangsor alapján kell elvégezni. A Rangsorban
foglaltaktól a Fejlesztési Program tervezése és elfogadása során az államháztartás mindenkori teherbíró képessége
függvényében dokumentáltan el lehet térni
a) a hálózati folytonosság biztosítása érdekében,
b) a beruházások tervezési-engedélyezési és helybiztosítási elõkészítettségének figyelembevételével,
c) nemzetközi kötelezettség miatt,
d) a térségi forráselosztás kiegyenlítése céljából,
e) az összegzõ értékelésben figyelembe nem vehetõ egyedi sajátosság alapján vagy
f) egyéb jelentõs társadalmi, gazdasági érdek alapján.
11/D. § (1) Az országos közutak szerkezetének, térbeli rendjének tervezését, és a fejlesztésre vonatkozó program
készítését a miniszter irányítja. A Fejlesztési Program beruházásaival és ütemezésével, valamint a Terv hálózati
változataival kapcsolatban – azok jóváhagyása elõtt – társadalmi egyeztetést kell biztosítani, továbbá írásban és
közvetlen egyeztetésen ki kell kérni az érintett megyei önkormányzatok véleményét. A társadalmi egyeztetés legalább
egy országos napilapban való tájékoztatással, a vizsgálati dokumentáció honlapon és ügyfélszolgálaton történõ
megtekintésének biztosításával, az érintett nyilvánosság észrevételeinek kikérésével, az észrevételek és a kapcsolódó
tervezõi válaszok teljes körû dokumentálásával és közreadásával, továbbá a környezet védelmének általános
szabályairól szóló törvényben meghatározott környezeti vizsgálatra vonatkozó egyeztetési követelmények szerint
történik.
(2) A 11/A. § (2) bekezdése szerinti országos közutak tervezésének elõkészítési szakaszában, az útépítés lehetséges
nyomvonalváltozatait magába foglaló döntés-elõkészítõ tanulmány vagy tanulmányterv és környezeti vizsgálat
elkészítése során költség-haszon vizsgálatot és összegzõ értékelést kell készíteni, amelynek eredményét felhasználva
a 11. § (2) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott szempontokból összességében legelõnyösebb változatot, vagy
az értékelési eredményt tekintve lényeges különbséget nem mutató változatokat kell kiválasztani a létesítéshez
szükséges nyomvonalsáv meghatározására és biztosítására, továbbá a környezetvédelmi engedélyezéshez elõírt
vizsgálatokra.
(3) A Tervet és a Fejlesztési Programot a Kormány ötévenként aktualizálja.”
7. §

A Kkt. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § egyidejûleg a következõ (3a)– (3c) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A gépjármûvek közlekedésére szolgáló közút területén, a felett és mellett – a közúti jelzõtáblák megtervezésének,
alkalmazásának és elhelyezésének követelményeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott területen belül –
nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti jelzésekkel – azok alakjával, színével –
összetéveszthetõ, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a közlekedõk figyelmét elterelje, vagy a közlekedés
biztonságát egyéb módon veszélyezteti.
(3a) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés lakott területen
a) a gépjármûvek közlekedésére szolgáló közút területén, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe kivételével,
b) a gépjármûvek közlekedésére szolgáló közút felett, annak mûtárgyán, tartozékán, a járda, a gyalogút, valamint
a kerékpárút kivételével.
(3b) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés a közvilágítási-, villany-,
telefonoszlopon, függetlenül attól, hogy a közvilágítási-, villany-, és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan
területén, járdán, gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el.
(3c) A gépjármûvek közlekedésére szolgáló közút lakott területen kívüli szakasza mellett nem lehet az úttesten
közlekedõk figyelmének elterelésére alkalmas reklámtábla, reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés.
A tilalom nem vonatkozik az üzemanyagtöltõ állomások területén elhelyezett cégjelzésre, és üzemanyagárakat
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tartalmazó táblákra, az építményeken, az építmények telkén elhelyezett olyan feliratra, amelyek az építményben
mûködõ cég nevét, jelét (piktogramját), vagy tevékenységét jelzik, továbbá azokra a – közvetlenül a közút mellett
elhelyezett – berendezésekre, amelyek kizárólag a közlekedés biztonságát elõsegítõ közérdekû tájékoztatást
tartalmaznak.”
8. §

(1) A Kkt. 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A közút lezárására, vagy forgalmának korlátozására (elterelésére)]
„a) a közút kezelõje a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy idõjárási
körülmények miatt,”
[jogosultak.]
(2) A Kkt. 14. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt okból a közút kezelõje forgalombiztonsági érdekbõl a tehergépjármûvek
közlekedését ideiglenesen korlátozhatja – azok pihenõhelyre történõ terelésével vagy félreállításával – mindaddig,
amíg a biztonságos közlekedés feltételei helyre nem állnak.”

9. §

A Kkt. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A gyorsforgalmi közút kezelõje balesetveszély esetén a rendõrség, minden más esetben az üzemben tartó
vagy a tulajdonos (a továbbiakban e § alkalmazásában együttesen: üzemben tartó) és a rendõrség elõzetes
értesítésével elszállítással eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja azt a jármûvet, amely a közúti forgalom biztonságát
veszélyeztetõ módon a közút területén olyan helyen vesztegel, ahol a megállás tilos.
(2) A jármû elszállítása során a jármûhasználat akadályoztatása folytán a keletkezett kárért a közút kezelõjét nem
terheli kártalanítási kötelezettség.
(3) Amennyiben az üzemben tartó a jármû eltávolításáról elõzetesen nem értesíthetõ, a közút kezelõje a jármûvet
elszállíthatja vagy elszállíttathatja. Az üzemben tartót a jármû eltávolításáról és a tárolás helyérõl ilyen esetben utólag
értesíteni kell.
(4) Az üzemben tartó a közútkezelõ utólagos értesítése alapján köteles a jármûvet az elszállítás és a tárolás igazolt
költségeinek megtérítését követõen elszállítani. Amennyiben az üzemben tartó ezen kötelezettségének a közútkezelõ
második értesítését követõ 180 napon belül sem tesz eleget, vagy az üzemben tartó 180 napon belül nem állapítható
meg, a közútkezelõ jogosult a jármûvet értékesíteni vagy más módon hasznosítani. Amennyiben az elszállított jármû
tulajdonosa az értékesítést, vagy más módon történõ hasznosítást követõ 60 napon belül jelentkezik, részére
az értékesítésbõl, vagy a más módon történõ hasznosításból befolyt, a szállítással, a tárolással, és az értékesítéssel
kapcsolatban felmerült igazolt költségekkel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni.”

10. §

A Kkt. 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Forgalomszervezési, valamint a 13. § (2) bekezdésében meghatározott indokok alapján, az e törvényben
meghatározott keretek között
a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutak, terek,
parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a helyi önkormányzat rendeletében, valamint
b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutak, terek, parkok és
egyéb közterületek vonatkozásában a Kormány rendeletében kijelölhet olyan várakozási területet, amelynek
a jármûvel történõ, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.”

11. §

A Kkt. 15/C. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A díjfizetési kötelezettség alá esõ várakozási területen díjfizetés nélkül várakozó jármûre ugyanazon a várakozási
területen egy naptári napon belül pótdíj csak egyszer szabható ki. Ha a várakozási területen a várakozás csak
meghatározott idõtartamig engedélyezett, és a díjfizetés nélküli várakozás ezt meghaladóan történik,
a (2) bekezdésben meghatározott pótdíj megfizetése nem mentesít a külön jogszabály alapján kivetett bírság
megfizetése alól.”

12. §

A Kkt. 19. § (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1a) A közúti árutovábbítási, az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a személygépkocsival díj
ellenében végzett személyszállítási tevékenység (a továbbiakban együtt: közúti közlekedési szolgáltatás), valamint
a gazdálkodó szervezet által végzett saját számlás áruszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenység,
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továbbá az e tevékenységekhez használt jármûvek üzemeltetése a Kormány rendeletében meghatározott
feltételekkel végezhetõ.”
13. §

(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az e törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi aktusban)
„h) a közúti jármûvek közúti közlekedésben való részvételéhez elõírt mûszaki, biztonsági és környezetvédelmi
tulajdonságokra, a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közúti
közlekedésére, a rakomány rögzítésére, továbbá az ömlesztett áruk szállítására,”
(vonatkozó rendelkezések megsértõi bírság fizetésére kötelezhetõk.)
(2) A Kkt. 20. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Amennyiben az ellenõrzés megállapítja, hogy az (1) bekezdés c), e) és h) pontjában felsorolt szabályok
valamelyikét megszegték és a szabályszegés a közlekedés biztonságára kockázatot jelent, az eljáró hatóság az erre
vonatkozó külön határozat kiadása nélkül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény biztosítási intézkedésekre vonatkozóan megállapított feltételei szerint a jármûvet visszatartja
a közlekedésbiztonsági kockázat elhárításáig.”
(3) A Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Magyarország területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármû közlekedésére, valamint a közúti jármûvel végzett
áru-, illetve személyszállítási tevékenységre vonatkozó az (1) bekezdés szerinti rendelkezések megtartását belföldi
forgalomban közlekedõ jármû esetén]
„ab) az (1) bekezdés c)–e) és l) pontja tekintetében a vámhatóság is, valamint az (1) bekezdés h) pontjában
a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésének
tekintetében a vámhatóság, és közlekedési hatósági jogkörben a Kormány rendeletében meghatározott közút
kezelõje is,”
[jogosult együtt vagy önállóan ellenõrizni. A közúti forgalomban közlekedõ jármûnek az (1) bekezdés c) és d) pontjában
meghatározott ellenõrzésébe a munkaügyi hatóság is, a belföldi forgalomban közlekedõ jármûnek az (1) bekezdés a) és
b), valamint f)–j) pontjában meghatározott ellenõrzésébe a vámhatóság is, az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott,
a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek ellenõrzésébe a közút kezelõje
is bevonható.]
(4) A Kkt. 20. § (11) bekezdés b) pontja a következõ bc) alponttal egészül ki:
[Magyarország területén, a magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármû közlekedésére, valamint a közúti jármûvel
végzett áru- illetve személyszállítási tevékenységre vonatkozó (1) bekezdés szerinti rendelkezések megtartását nemzetközi
forgalomban közlekedõ jármû esetén]
„bc) az (1) bekezdés h) pontja szerinti a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó
jármûvek közlekedésének tekintetében közlekedési hatósági jogkörben a Kormány rendeletében meghatározott
közút kezelõje is,”
[jogosult együtt vagy önállóan ellenõrizni. A közúti forgalomban közlekedõ jármûnek az (1) bekezdés c) és d) pontjában
meghatározott ellenõrzésébe a munkaügyi hatóság is, a belföldi forgalomban közlekedõ jármûnek az (1) bekezdés a) és
b), valamint f)–j) pontjában meghatározott ellenõrzésébe a vámhatóság is, az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott,
a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek ellenõrzésébe a közút kezelõje
is bevonható.]
(5) A Kkt. 20. § (11) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Magyarország területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármû közlekedésére, valamint a közúti jármûvel végzett
áru-, illetve személyszállítási tevékenységre vonatkozó az (1) bekezdés szerinti rendelkezések megtartását]
„f) az (1) bekezdés kg) pontja tekintetében a közterület-felügyelet is”
[jogosult együtt vagy önállóan ellenõrizni.]

14. §

A Kkt. a 20. §-át követõen a következõ 20/A. és 20/B. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A közlekedési hatóság által végzett ellenõrzés során, továbbá a 20. § (11) bekezdés a) pont ab) alpontja és
b) pont bc) alpontja szerinti közúti közlekedési ellenõrzés, valamint a 33/C. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzés során,
amennyiben az ellenõrzést a közút kezelõje végzi, csak olyan személy (a továbbiakban: közúti ellenõr) járhat el, aki
megfelel a 20/B. §-ban meghatározottaknak, valamint a miniszter rendeletében meghatározott személyi és szakmai
alkalmassági feltételeknek, továbbá részt vesz a közúti ellenõrök rendszeres továbbképzésén.
(2) A közlekedési hatóság a közúti ellenõrökrõl névjegyzéket vezet, amely tartalmazza a közúti ellenõr
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a) természetes személyazonosító adatait,
b) azonosítóját,
c) foglalkoztató szervezetének megnevezését,
d) értesítési címét,
e) telefonszámát,
f) elektronikus elérhetõségét, valamint
g) képzésének, továbbképzésének idõpontjait.
(3) A közúti ellenõr vezeték- és utóneve, valamint a (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott adatai nyilvánosak.
A közlekedési hatóság a közúti ellenõr nyilvános adatait honlapján közzéteszi.
(4) A (2) és (3) bekezdés alapján megismert adatokat a közlekedési hatóság a névjegyzékbõl való törlésre irányuló
eljárás jogerõs befejezéséig kezeli.
20/B. § (1) Közúti ellenõr az a magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy
lehet, aki a tizennyolcadik életévét betöltötte és cselekvõképes.
(2) Nem lehet közúti ellenõr
a) aki büntetett elõéletû,
b) akit a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti állam elleni bûncselekmény
(Btk. X. fejezet), emberiség elleni bûncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény [Btk. 166–168. §,
170. § (2)–(6) bekezdése, 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bekezdés b) pont
és (3)–(4) bekezdése], a közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény (Btk. 184. §), vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése (Btk. 185. §), közúti veszélyeztetés (Btk. 186. §), közúti baleset okozása (Btk. 187. §), jármûvezetés ittas
vagy bódult állapotban (Btk. 188. §), jármûvezetés tiltott átengedése (Btk. 189. §), cserbenhagyás (Btk. 190. §), nemi
erkölcs elleni erõszakos bûncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. § (3) bekezdés b) pontja], hivatali bûncselekmény
(Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bûncselekmény (Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészés
(Btk. 218. §), közveszély okozása [Btk. 259. § (1)–(3) bekezdése], közérdekû üzem mûködésének megzavarása
(Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), légi jármû,
vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése (Btk. 262. §),
visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (Btk. 263/A. §),
visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §),
bûnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nemzetközi szerzõdés
által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (266/A. §), állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság
(Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), környezetkárosítás (Btk. 280. §), természetkárosítás (Btk. 281. §), visszaélés
kábítószerrel (Btk. 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (Btk. 283/A. §), vagyon elleni szándékos
bûncselekmény (Btk. 316–324. §, 326. §, 327. §), szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen
elkövetett esetei [Btk. 343. § (2) bekezdés a) pont és (4)–(5) bekezdése, valamint Btk. 355. § (2) bekezdés a) pontja]
alapján, vagy olyan bûntett miatt, amelyet bûnszervezet keretében követett el, elítéltek és a (3) bekezdésben
meghatározott mentesítés idõtartama még nem telt el,
c) aki az e törvény hatálya alá tartozó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.
(3) Nem lehet közúti ellenõr az, akivel szemben a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
a) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
aa) öt évet el nem érõ szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
b) szándékos bûncselekmény miatt közérdekû munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltáig,
c) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett
ca) szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított négy évig,
cb) pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított egy évig.
(4) A közúti ellenõr köteles a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kizáró okot a közlekedési hatóság és a munkáltató
részére haladéktalanul bejelenteni.”
15. §

A Kkt. 21/C. § elõtti alcím megjelölése helyébe a következõ megjelölés lép, és egyidejûleg a 21/C. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A központi közlekedési közigazgatási és ellenõrzési bírságnyilvántartás
(1) A központi közlekedési közigazgatási és ellenõrzési bírságnyilvántartás (a továbbiakban: közigazgatási
bírságnyilvántartás) célja a 20. §-ban meghatározott szabályszegések elkövetése alapján eljárás alá vont természetes
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személyre, jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre (a továbbiakban együtt:
szabályszegõre), a szabályszegésre, továbbá a kiszabott bírság megfizetésére vonatkozó adatok nyilvántartása, a
külföldi rendszámmal ellátott jármûvek belföldi használatára vonatkozó egyes elõírások hatékony ellenõrzésének
biztosítása, a közigazgatási eljárás gyors és pontos lefolytatása, a végrehajtási rendszer megerõsítése, továbbá a
nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás útján az érintett jogai gyakorlásának biztosítása.”
16. §

A Kkt. 21/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közigazgatási bírságnyilvántartás tartalmazza
a) a nyilvántartott természetes személy természetes személyazonosító adatait (családi nevét és utónevét, születési
családi nevét és utónevét, nemét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét), állampolgárságát, lakó-, illetve
tartózkodási helyét, elõzõ családi és utónevét,
b) a nyilvántartott jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezését, székhely és
telephely címét, cégjegyzék-, illetve nyilvántartási számát,
c) az eljáró hatóság döntése vagy a bíróság jogerõs határozata szerint
ca) a szabályszegés megnevezését,
cb) a szabályszegés elkövetésének helyét, idejét,
d) a bírságot kiszabó hatóság megnevezését, a kiszabott bírság megnevezését és mértékét,
e) az alkalmazott intézkedést és annak mértékét,
f) a kiszabott bírság megfizetése, vagy a megállapított bírság, illetve pénzkövetelés biztosítás letétbe helyezése esetén
annak tényét és idõpontját, továbbá az azt átvevõ szerv megnevezését,
g) a bírság meg nem fizetése esetén, az adók módjára történõ behajtás elrendelésének tényét, az elrendelõ szerv
megnevezését, határozatának számát és keltét,
h) a bírság mértékének csökkentése esetén, az errõl szóló határozatot hozó szerv megnevezését, határozatának
számát és keltét,
i) a szabályszegésben érintett jármû rendszámát,
j) a 25/B. § (7) bekezdésében meghatározott esetben a közúti ellenõrzés során felvett
ja) a jármûvezetõ a) pontban meghatározott adatait,
jb) az ellenõrzést végzõ hatóság megnevezését,
jc) az ellenõrzés helyét, idejét,
jd) az ellenõrzésben érintett jármû rendszámát,
je) a jármûnek a 25/B. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott iratban foglalt birtokba adása idõpontját,
jf) a jármûnek a 25/B. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott iratban foglalt használati jogosultság idõtartamát.”

17. §

A Kkt. 21/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartó szerv a közigazgatási bírságnyilvántartásba felvett adatokat
a) a bírság megfizetését, vagy a bírságfizetési kötelezettség megszûnését, és
b) a 21/D. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott adatokat az ellenõrzést
követõ hat hónapig kezeli.”

18. §

A Kkt. 23. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közlekedési hatóság a típusbizonyítvány alapján forgalmazott új jármû forgalomba helyezés elõtti vizsgálatától
a gyártó vagy a forgalmazó kérelmére eltekint. E jármûvek forgalomba helyezéséhez szükséges adatszolgáltatást
a belföldi gyártó, valamint a forgalmazó a közlekedési hatóság által rendelkezésükre bocsátott elektronikus csatornán
keresztül teljesíti. A közlekedési hatóság a belföldi gyártó, valamint a forgalmazó ezen tevékenységét ellenõrzi.”

19. §

A Kkt. 24/A. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A vizsgáló állomás által a közúti jármûvek idõszakos vizsgálatával és rendszeres környezetvédelmi
felülvizsgálatával kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén a közlekedési hatóság a vizsgáló állomással szemben
100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedõ bírságot szabhat ki.”
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20. §

(1) A Kkt. 25/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a jármûvezetõ
a) szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén van,
b) a jármûvet – hat hónapon belül összességében – 30 nap idõtartamot meg nem haladóan használja Magyarország
területén és a használathoz az üzemben tartó a jármû birtokba adása idõpontjának, továbbá a használati jogosultság
idõtartamának megjelölését is tartalmazó okiratba foglalt nyilatkozatával hozzájárult, vagy
c) a belföldön használt jármûvet a külföldi üzemben tartójától rendszeres munkavégzéséhez kapta használatra.”
(2) A Kkt. 25/B. §-a a következõ (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a következõ feltételek fennállásának ideje alatt és az azt
követõ 30 napig, ha a jármûvezetõ vagy az üzemben tartó
a) magyar költségvetési szerv hivatalos célú külföldi kiküldetésben lévõ dolgozója vagy a vele közös háztartásban,
a kiküldetés teljesítésének helyén élõ közeli hozzátartozója, illetve
b) az Európai Unió intézményeinél – vagy olyan nemzetközi szervezetnél, amelynek Magyarország is tagja – tisztséget
betöltõ, vagy az e szervezetekkel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy
vagy vele közös háztartásban – a tisztség betöltésének vagy munkavégzés helyén – élõ közeli hozzátartozója.
(4b) A (4a) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása a kiküldõ szerv által kiállított, illetve az Európai Unió
intézményével vagy a nemzetközi szervezettel való kapcsolatot igazoló – eredeti nyelven kiállított – közokirattal
igazolható.”
(3) A Kkt. 25/B. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását az ellenõrzés során a jármû üzemben tartója,
valamint a jármû vezetõje magyar nyelvû, vagy magyar nyelvû hiteles fordítással vagy hiteles fordításnak nem
minõsülõ egyszerû fordítással is ellátott közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal köteles igazolni.”
(4) A Kkt. 25/B. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ellenõrzõ hatóság a külföldi rendszámmal ellátott gépjármû közúti ellenõrzése során a közigazgatási
bírságnyilvántartásban rögzíti a 21/D. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott adatokat, ha a jármû használata
a (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak alapján történik.”

21. §

A Kkt. 27. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó hulladékká vált jármû bontásához
a jármû tulajdonosának kérelmére a közlekedési hatóság által kiadott egyedi engedély szükséges. A regisztrált
bontó-hulladékkezelõ – a közlekedési hatósággal kötött megbízási szerzõdés alapján – a bontási engedély kiadását
megelõzõ vizsgálatban közremûködik. A jármû forgalomból történõ végleges kivonását csak a bontási engedély
jogerõre emelkedését követõen lehet elvégezni.”

22. §

(1) A Kkt. 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (3a)–(3f) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A NIF Zrt. – az elkészült utak ideiglenes vagy ennek hiányában végleges forgalomba helyezése után – a felhasznált
forrásokkal és a létrehozott eszközökkel elszámol a magyar állam nevében eljáró, a forrásokat rendelkezésre bocsátó
szervvel. A forgalomba helyezett út és az egyes projektekkel kapcsolatban létrehozott vagy megszerzett egyéb
eszközök, illetve ezeket magában foglaló, a magyar állam tulajdonában álló egyes földterületek az ideiglenes, vagy
ennek hiányában a végleges forgalomba helyezés napján e törvény erejénél fogva – az építtetõ vagyonkezelõi
jogának egyidejû megszûnése mellett – a 32. § (6) bekezdésében kijelölt szervezet vagyonkezelésébe kerül, aki az MNV
Zrt.-vel vagyonkezelési szerzõdést köteles kötni.
(3a) Az út létesítése során az építtetõ által a magyar állam részére megszerzett és az építtetõ vagyonkezelésében álló,
útnak nem minõsülõ egyéb ingatlanon az építtetõ vagyonkezelõi joga – a forgalomba helyezés napján e törvény
erejénél fogva – megszûnik. Az építtetõ vagyonkezelõi jogának megszûnését követõen az ingatlant a tulajdonosi
joggyakorló könyveiben, nyilvántartásában kell feltüntetni.
(3b) Az út forgalomba helyezésekor az építtetõ által a magyar állam nevében történõ ingatlan tulajdonszerzés
tárgyában már megindított, de lezárásra nem került ügyletkötések vagy eljárások esetében az építtetõ vagyonkezelõi
joga akkor szûnik meg, amikor a magyar állam tulajdonjogát az érintett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezték.
(3c) Az út ideiglenes forgalomba helyezése és végleges forgalomba helyezése közötti idõszakban az építtetõ által
a magyar állam nevében történõ ingatlan tulajdonszerzés tárgyában megindított ügyletkötések vagy eljárások
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esetében az építtetõ vagyonkezelõi joga akkor szûnik meg, amikor a magyar állam tulajdonjogát az érintett ingatlanra
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
(3d) A más vagyonkezelésében álló állami vagyonon végzett értéknövelõ beruházások, felújítások, azokhoz
kapcsolódó új eszköz létrehozása esetén a létrehozott beruházás a forgalomba helyezéssel e törvény erejénél fogva az
illetékes vagyonkezelõ vagyonkezelésébe kerül, amely vagyonkezelõ köteles az MNV Zrt. felé a vagyonkezelési
szerzõdésében foglaltak szerint a vagyon értékének változásával elszámolni. E rendelkezéseket kell alkalmazni abban
az esetben is, ha az építtetõ az ideiglenes és végleges forgalomba helyezés közötti idõszakban végez más
vagyonkezelésében álló állami ingatlanon értéknövelõ beruházást.
(3e) A NIF Zrt. a vagyonkezelõi jogának (3)–(3c) bekezdés szerinti megszûnését követõ hat hónapon belül elszámolási
kimutatást készít annak céljából, hogy az érintett eszközöket, ingatlanokat a megszûnés napján nyilvántartott könyv
szerinti értéken a könyveibõl kivezesse és a tulajdonosi joggyakorló vagy a tulajdonosi joggyakorló döntése alapján
az új vagyonkezelõ könyveiben azokat nyilvántartásba vegye.
(3f) A (3d) bekezdés szerinti értéknövelõ beruházásnak az építtetõ és a vagyonkezelõ közötti elszámolására
a (3e) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”
(2) A Kkt. 29. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3)–(3f) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a (2) bekezdés szerinti építtetõi
feladatokat az út kezelõje látja el, azzal, hogy a felhasznált forrásokkal és a létrehozott eszközökkel a magyar állam
nevében eljáró, a forrásokat rendelkezésre bocsátó szervvel, a vele – külön jogszabály alapján – megkötött szerzõdés
rendelkezései szerint számol el.
(5) A (3) és a (3c) bekezdés szerinti vagyonátadás mentes az adó- – ide nem értve az általános forgalmi adót – és
illetékfizetési kötelezettség alól. A 32. § (6) bekezdésében meghatározott szervezet a beruházások befejezését – azaz
ideiglenes vagy végleges forgalomba helyezést – követõen térítés nélkül veszi át az országos közúthoz tartozó
értéknövelõ beruházást vagy földrészletet.
(6) A 32. § (6) bekezdésében meghatározott szervezet a befejezett beruházások magyar állam tulajdonában álló
területének rendezése során saját hatáskörben a magyar állam javára és nevében jár el. A befejezett beruházások
területének rendezése érdekében megvásárolt vagy kisajátított további földrészlet a magyar állam tulajdonába és
e törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül a 32. § (6) bekezdésében meghatározott szervezet vagyonkezelésébe kerül,
amely köteles azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. A 32. § (6) bekezdésében meghatározott szervezet
a vagyonkezelõi jog bejegyzésére vonatkozó földhivatali határozatot haladéktalanul köteles az MNV Zrt. részére
tájékoztatásul megküldeni.”
23. §

A Kkt. 29/B. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Kormány által kijelölt szervezet a kerékpárutakkal összefüggõ egyes mûszaki adatokról nyilvántartást vezet.”

24. §

A Kkt. a következõ 29/E. §-sal egészül ki:
„29/E. § (1) Az építtetõ a végleges nyomvonal meghatározását követõen haladéktalanul köteles írásban értesíteni
a nyomvonallal érintett közmû tulajdonosát vagy szükség esetén üzemeltetõjét (a továbbiakban együtt:
közmûszolgáltató) arról, hogy az útépítés során mely közmûszakasz kiváltása vagy fejlesztése szükséges.
(2) A közmûszolgáltató – az országos közúthálózat fejlesztésének közérdekûségére tekintettel, az útépítés mint
közérdekbõl megvalósítandó beruházás megvalósítása érdekében – az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvétele
után az abban feltüntetett határidõn belül köteles a közmûszakasz kiváltását vagy fejlesztését elvégezni vagy
elvégeztetni. Az építtetõ a közmûszakasz kiváltásának vagy fejlesztésének elvégzésére vagy elvégeztetésére
a körülmények által indokolt mértékû, a közmûszolgáltatóval egyeztetett – 30 napnál nem rövidebb – határidõt
határoz meg. A közmûszolgáltató a véleményét az annak közlésérõl szóló felhívás kézhezvételétõl számított tíznapos
határidõn belül köteles közölni az építtetõvel. Az építtetõ köteles a közmûkiváltás vagy -fejlesztés indokolt költségeit
a közmûszolgáltatónak megfizetni. A közmûkiváltás vagy -fejlesztés elvégzését követõ 90 napon belül az építtetõ és
a közmûszolgáltató kötelesek egymással tételesen elszámolni.
(3) A közmûkiváltás vagy -fejlesztés elvégzésének vagy elvégeztetésének megtagadása esetén az építtetõ jogosult
a közmûkiváltást vagy -fejlesztést a megfelelõ szakmai képesítéssel rendelkezõ vállalkozóval elvégeztetni, amelyet
a közmûszolgáltató tûrni köteles.
(4) A közmûszolgáltatót a – közmûkiváltással vagy -fejlesztéssel összefüggésben bekövetkezett – vagyonnövekedés
tekintetében illetékfizetési kötelezettség nem terheli.
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(5) Ha közmûszolgáltató neki felróható módon a (1) bekezdés szerinti értesítésben szereplõ közmûszakasz kiváltására
vagy fejlesztésére vonatkozó közmûkiváltási vagy -fejlesztési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, vagy egyébként
a közmûkiváltást vagy -fejlesztést nem megfelelõen végzi el, illetve annak elvégzését vagy elvégeztetését
megtagadja, köteles az ezzel okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint megtéríteni.
(6) Az országos közutak építési beruházásánál a nyomvonalat keresztezõ kiváltásra kerülõ és a közutat ellátó közmûvek
a hatósági eljárásban közcélúnak minõsülnek.”
25. §

A Kkt. 32. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a § a következõ (5)–(6) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A 8. § (1) bekezdés h) pontjában, a 11. § (2) bekezdésében, a 34. § (1) bekezdésében, valamint más jogszabályban
meghatározott, az országos közúthálózat üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére, a díjpolitika megalapozására,
valamint a díj- és pótdíjszedésre, a pótdíj behajtására és a díjellenõrzésre vonatkozó állami feladatok pénzügyi
forrásait a költségvetési törvényben a 33. § (5) bekezdésében meghatározott szerv költségvetésében kell
megállapítani.
(5) Az összközlekedési fejlesztési tervek, az ezekhez kapcsolódó stratégiák, megvalósíthatósági tanulmányok, forgalmi
tanulmányok, döntés-elõkészítõ tanulmányok elkészítésével kapcsolatos egyes feladatokat, valamint a közlekedési
infrastruktúra fejlesztése során a mûszaki megvalósítás szakmai koordinációját, illetve a források felhasználásának
mûszaki ellenõrzését ellátó mérnök munkájának koordinációs feladatait a 33. § (5) bekezdésében meghatározott szerv
látja el a miniszter által rendeletben meghatározott szabályok szerint.
(6) Az állami tulajdonban lévõ országos közutak vagyonkezelõje – a 29. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a
koncessziós társaságok kezelésében álló közutak kivételével – a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
(a továbbiakban: KKK).”

26. §

(1) A Kkt. 33/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A használati díjból és útdíjból származó bevételt a közlekedési hálózat egésze fejlesztésének lehetõvé tételére,
a közlekedési szektor javára és a teljes közlekedési rendszer javítására kell felhasználni.”
(2) A Kkt. 33/A. §-a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A használati díjból és az útdíjból származó bevétel a (4) és (5) bekezdésben foglaltakat megelõzõen a 33/B. §
(7) bekezdésében meghatározott díjszedõ által a használati díj és az útdíj kezelésére alkalmas díjszedési és
díjellenõrzési rendszer bevezetésének elõkészítésével, a rendszer kiépítésével, mûködtetésével, finanszírozásával,
a díjszedési és díjellenõrzési feladatok ellátásával kapcsolatos költségekre használandó fel.”
(3) A Kkt. 33/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A használati díjakból származó bevétel a 32. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott célokra, valamint a közlekedési
infrastruktúra fejlesztésében állami feladatokat ellátó NIF Zrt. más forrásból meg nem térülõ mûködési költségeinek
fedezetét biztosító, továbbá a 29. § (1) bekezdése szerinti építtetõi feladatok ellátása körében az országos közutak
felújítását és fejlesztését szolgáló projektek megvalósítását biztosító támogatás nyújtására használható fel, ezen
bevétel a 33. § (5) bekezdése szerinti szerv költségvetésének részét képezi.”

27. §

(1) A Kkt. 33/B. § (5)–(5a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a használati díjat vagy az útdíjat nem fizették meg, a díj beszedésére jogosult szervezetek vagy
az általuk megbízott gazdálkodó szervezetek a jogosulatlan úthasználat idõpontjától számított 60 napos jogvesztõ
határidõn belül kötelesek postára adni a pótdíjfizetési felszólítást. Ha a használati díjat vagy az útdíjat és pótdíjat meg
nem fizetõ üzemben tartó (gépjármûvezetõ) a helyszíni ellenõrzés alkalmával az ellenõrzésrõl kiállított jegyzõkönyvet
aláírja és átveszi, akkor nem kell a pótdíjfizetési felszólítást részére kézbesíteni. A pótdíjfizetési kötelezettség két év
alatt évül el. A pótdíj után késedelmi kamat nem követelhetõ.
(5a) Ha a pótdíjfizetési felszólítás megküldésének idõpontjában a közúti közlekedési nyilvántartás nem a tényleges
üzemben tartó adatait tartalmazza, az (5) bekezdés szerinti határidõ a tényleges üzemben tartó ismertté válásától
számítandó.”
(2) A Kkt. 33/B. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A használati díj szedésére a díjköteles utak használatáért az autópályák autóutak és fõutak használatának díjáról
szóló miniszteri rendelet alapján a 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában megjelölt közútkezelõ vagy az általa
megbízott szervezet is jogosult.”
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28. §

A Kkt. 33/B. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A használati díj és az útdíj szedésére az Állami Autópálya Kezelõ Zrt., vagy az általa megbízott szervezet jogosult.
(8) A díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történõ használatának ellenõrzésére az Állami Autópálya Kezelõ
Zrt., vagy az általa bevont közremûködõ jogosult.”

29. §

(1) A Kkt. 33/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történõ használatának ellenõrzésére jogosult szervezetek
a díjköteles utak használati díja megfizetésének helyszíni ellenõrzése, valamint a megengedett legnagyobb
össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek helyszíni ellenõrzése alkalmával hatósági ellenõrzés
keretében eljárva jogosultak:
a) a gépjármûvet megállítani, a gépjármû helyzetét és állapotát dokumentálni, a gépjármû okmányait átvenni,
b) a feladat ellátása céljából az úthasználó személyazonosító okmányait és a gépjármû azonosító okmányait
megvizsgálni,
c) a rendõrség általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerve intézkedését kérni, és annak megérkezéséig
– de legfeljebb két óra idõtartamra – feltartóztatni azt, aki a gépjármû okmányait nem adja át, vagy
személyazonosságát nem igazolja, vagy az intézkedést más módon akadályozza,
ca) a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek helyszíni ellenõrzése
során megállapított, a 20. § (7a) bekezdésében meghatározott mértékû szabályszegés esetén az eljárásra hatáskörrel
rendelkezõ hatóság kiérkezéséig – de legfeljebb két óra idõtartamra – a jármûvet visszatartani,
cb) a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek helyszíni ellenõrzése
során megállapított szabályszegés esetén – ha az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ szerv intézkedésére
nem került sor – a közigazgatási bírság kiszabása érdekében a bizonyítékok megküldésével együtt értesíteni
az illetékes hatóságot,
d) a díjköteles útszakasz azonnali elhagyását elrendelni,
e) a jogosulatlan úthasználat tényének megállapítása esetén az errõl készített jegyzõkönyv átadásával az úthasználót
a pótdíj megfizetésére kötelezni.”
(2) A Kkt. 33/C. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása során az ellenõrzésre jogosult szervezet közvetlenül
adathozzáféréssel átveheti a gépjármû-nyilvántartásból a jármû-azonosító adatokat, a természetes személy üzemben
tartó személyes adatait és a nem természetes személy üzemben tartó azonosításához szükséges adatokat, valamint
az arra vonatkozó adatot, hogy ellenõrzés alá vont jármû a díjköteles útszakaszok térítésmentes használatára
jogosultak nyilvántartásában szerepel.”

30. §

(1) A Kkt. 42/A. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A közút kezelõjének hozzájárulása szükséges)
„c) amennyiben az elhelyezendõ létesítmény dõlési távolsága a közút határát keresztezi.”
(2) A Kkt. 42/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott távolságon belül, a közút forgalomba helyezését követõen
létesített építményekben a közút közelségébõl eredõ és a jogszabályban meghatározott környezeti hatásokból eredõ
károkért a közút kezelõje és vagyonkezelõje felelõsséggel nem tartozik.”

31. §

(1) A Kkt. 46/D. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jogszerû vizsgáztatás, vizsgálat és ellenõrzés, illetve a visszaélések kiszûrése és a megfelelõ felelõsségre vonás
kezdeményezése érdekében a közlekedési hatóság jogosult)
„a) a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása,”
(során a vizsgáztatásról, vizsgálatról és ellenõrzésrõl – adatrögzítés nélkül – elektronikus berendezéssel közvetlen kép- és
hangmegfigyelést végezni.)
(2) A Kkt. 46/D. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a közlekedési hatóság jogosult elektronikus berendezéssel kép- és
hangfelvételt adatrögzítéssel készíteni, amelyet a vizsgaeseménytõl számított 15 napig, illetve amennyiben az érintett
vizsga ügyében eljárás indult, az eljárás jogerõs lezárásáig szükséges megõrizni.”
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32. §

A Kkt. a következõ 46/G. §-sal egészül ki:
„46/G. § Az e törvénynek az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIX. törvénnyel
megállapított 12. § (3)–(3c) bekezdése szerinti tilalommal érintett jelet, jelzést, egyéb tárgyat, berendezést,
reklámtáblát, reklámhordozót és egyéb reklámcélú berendezést 2012. szeptember 30-ig el kell távolítani.”

33. §

A Kkt. a következõ 46/H. §-sal egészül ki:
„46/H. § Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.)
hatálybalépése elõtt forgalomba helyezett utak vonatkozásában a 29. § (3e) bekezdése szerinti elszámolást a NIF Zrt.
2012. december 31-ig köteles elkészíteni azzal, hogy az értékmeghatározás napjának a Módtv. hatálybalépésének
napját kell tekinteni.”

34. §

(1) A Kkt. 47. § 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A törvény alkalmazásában:)
„18. belföldi üzemben tartó: a jármû tulajdonosa, vagy a tulajdonos által meghatározott, a jármû üzemben tartásának
jogát és kötelezettségét gyakorló személy vagy szervezet, akinek/amelynek
18.1. természetes személy üzemben tartó esetében – állampolgárságára tekintet nélkül – a lakóhelye és szokásos
tartózkodási helye is, vagy
18.2. nem természetes személy esetében székhelye vagy telephelye
Magyarország területén van.”
(2) A Kkt. 47. § 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A törvény alkalmazásában:)
„23. várakozási terület: a közutak, valamint az állam és a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem
zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek gépjármûvel történõ várakozásra kijelölt része;”

35. §

(1) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy]
„15. a közúti árufuvarozásra, személyszállításra, a vizsgálóállomás által végzett közúti jármû vizsgálatára, az ömlesztett
áruk szállítására és egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható
bírságok összegét, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatok általános szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pont 18. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy]
„18. a 20. § (11) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont bc) alpontja, valamint a 33/C. § (1) bekezdése szerinti hatósági
ellenõrzés lefolytatására jogosult közútkezelõ kijelölését,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(3) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pont 31. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy]
„31. a reklámtábláknak, a reklámhordozóknak és egyéb reklámcélú berendezéseknek a közutak melletti elhelyezésére
és eltávolítására vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(4) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pont 33. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a következõ 34. alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy]
„33. a kerékpárutak adatainak nyilvántartását végzõ szerv kijelölését, valamint a kerékpárutak nyilvántartásával
összefüggõ feladatok végrehajtásának részletes szakmai szabályait,
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34. az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutak, terek, parkok és
egyéb közterületek vonatkozásában díjfizetési kötelezettséggel érintett várakozási területek kijelölését, azok
kategóriáját, várakozási területenként vagy kategóriánként a díjköteles várakozási idõszakot, a fizetendõ várakozási díj
mértékét, a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb idõtartamát, valamint a díjfizetés alól mentesítettek,
valamint a kedvezményes várakozásra jogosultak körét, a kedvezményes várakozási díj mértékét,”
(rendeletben állapítsa meg.)
A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következõ 3. alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap
b) a miniszter, hogy]
„3. az ömlesztett (szóródó) tömegáru közúton történõ fuvarozásának és saját számlás szállításának a feltételeit,
valamint egyes közúti közlekedési szolgáltatások engedélyezésének a részletes szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 28–29. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap
b) a miniszter, hogy]
„28. az út és mûtárgyai tervezésére, építésére, valamint a forgalom biztonságát és forgalmi rendjét meghatározó
technikai eszközökre, továbbá az utak kezelésére vonatkozó mûszaki szabályzatokat, elõírásokat,
29. a 32. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott állami feladatokat, azok végrehajtásának és az egyes feladatok
ellátásához szükséges források felhasználásának szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következõ 35–36. alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap
b) a miniszter, hogy]
„35. a közúti ellenõri munkakör létesítéséhez szükséges iskolai végzettséget, képesítési elõírásokat, valamint
a névjegyzék vezetésére és a közúti ellenõrök rendszeres továbbképzésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat,
36. a közút lakott területen kívüli szakasza mellett a közlekedés biztonságát elõsegítõ közérdekû tájékoztató táblák
szakmai tartalmát, valamint engedélyezésüket meghatározó testület létrehozásának, valamint a testület eljárásának
részletes szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következõ 37. alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap
b) a miniszter, hogy]
„37. a közúti forgalom biztonságát veszélyeztetõ módon vesztegelõ gépjármûvek elszállításának szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

(1) A Kkt. 9. § (1a) bekezdésében az „a)–h)” szövegrész helyébe az „a)–h) és j)” szövegrész lép.
(2) A Kkt. 12. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdésben megállapított” szövegrész helyébe a „(3)–(3c) bekezdésekben
megállapított” szöveg, a 15/D. § (1) bekezdésében a „tulajdonos, illetve” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzat,
a 9/D. § (6) bekezdésében, valamint” szövegrész, a 15/D. § (3) bekezdésében a „tulajdonos, illetve” szövegrész helyébe
a „helyi önkormányzat, a 9/D. § (6) bekezdésében, valamint” szövegrész, a 18. § (8) bekezdésének második
mondatában az „A vizsgáztatást a Kormány által rendeletben kijelölt” szövegrész helyébe az „A jármûvezetõk
vizsgáztatását a Kormány által rendeletben kijelölt” szöveg, 21. § (2) bekezdésében a „30 000 forinttól” szövegrész
helyébe a „10 000 forinttól” szöveg, 25/B. § (1) bekezdésében a „25/A. §-ban meghatározott jármû” szövegrész helyébe
a „25/A. § a) és b) pontjában meghatározott gépjármû” szöveg, 29/B. § (4) bekezdésében az „A (3) bekezdésben
meghatározott utak” szövegrész helyébe az „Az országos közutak” szöveg, 32. § (1) bekezdés második mondatában a
„települési önkormányzatok” szövegrész helyébe a „települési vagy területi önkormányzatok” szöveg, 33. §
(2) bekezdésében az „a díjfizetés ellenõrzése érdekében a díjfizetés ellenében használható országos közutakról szóló
jogszabály alapján díjköteles utakon felvételt készíthet a gépjármûrõl és annak hatósági jelzésérõl, amelyet köteles a
pótdíjfizetési felszólítás megküldésére jogosult szervezetnek haladéktalanul átadni.” szövegrész helyébe az
„– amennyiben nem jogosult a pótdíjkövetelés behajtására – a felvételt köteles haladéktalanul átadni a pótdíj
beszedésére jogosult szervezetnek.” szöveg, 44. § (2) bekezdésében a „b) és e)–h) pontok tekintetében a közlekedési
hatóság” szövegrész helyébe a „b), d), e)–h) pontok tekintetében a közlekedési hatóság” szöveg lép.
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(1) Hatályát veszti a Kkt. 12. § (4a) bekezdés c)–d) pontja, a 15/A. § (9) bekezdése, 15/C. § (1) bekezdés utolsó mondata,
a 15/E. § (1) bekezdése, a 15/F. §, 20. § (11) bekezdésében az „ , az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott,
a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek ellenõrzésébe a közút
kezelõje is” szövegrész, 24/A. § (4) bekezdése, 25/A. § b) és d) pontjában a „(quad)” szövegrész, a 44. § (8) bekezdése,
a 47. § 24. pontja, valamint a 48/A. §.
(2) Hatályát veszti a Kkt. 20. § (1) bekezdés kf) pontja, 20. § (4b) bekezdésében a „kf) és” szövegrész, valamint a 21. §
(1) bekezdés d) pontja.

2. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
38. §

(1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 9. § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és
autóbuszból
a) 10-nél többet üzemeltetõ üzemben tartó az (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti székhely, telephely címként olyan
települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatal általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,
b) legfeljebb 10-et üzemeltetõ üzemben tartó az (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti székhely, telephely címként olyan
települési cím bejegyzését is kérheti, amelyet a külön jogszabály szerint tárolási helyül a közlekedési hatóságnak
bejelentett, és a bejelentés megtörténtét a közlekedési hatóság igazolása tanúsítja,
feltéve, hogy az a jármûvek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti
ingatlan alkalmas a jármûvek tárolására, a települési önkormányzat jegyzõje igazolja.”
(2) A Kknyt. 9. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti telephely alatt a legfeljebb 10 jármûvet üzemeltetõ üzemben tartó által
a külön jogszabály szerint bejelentett tárolóhely is értendõ.”

39. §

A Kknyt. 19. § (1) bekezdése a következõ p)– s) ponttal egészül ki:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„p) a díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történõ használatának ellenõrzésére jogosult szervezetek
törvényben meghatározott feladataik ellátásához a 9. § (1)–(1a) bekezdésében, (2) bekezdés a)–b), d)–e) pontjában,
(3) bekezdésében foglalt adatokat;
q) az országos közutak kezelõi a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 14/A. §-ában meghatározott feladatuk
ellátásához a 9. § (1)–(1a) és (3)–(4) bekezdése szerinti adatokat;
r) az országos közutak kezelõi a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó
jármûvek ellenõrzésére vonatkozó feladataik ellátásához a 9. § (1)–(1a) bekezdésben, a (2) bekezdés a)–b) és
d)–e) pontjában, valamint a (3) bekezdésében foglalt adatokat.
s) a Kkt. 9/D. § (2) bekezdésében meghatározott közfeladat ellátására jogosult, valamint a közfeladat ellátására
jogosulttal a Kkt. 9/D. § (4) bekezdése alapján szerzõdött szervezet feladatai ellátásához a 9. § (1)–(1a) és
(3) bekezdésben foglalt adatokat,”

40. §

A Kknyt. 19. § (1) bekezdés d) pontjában a „9. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe „9. § (1)–(1a) bekezdésében”
szöveg, 19. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „9. § (1) bekezdésének a), b), e) és f) pontjaiban” szövegrész
helyébe a „9. § (1) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, a 9. § (1a) bekezdésében” szöveg, 19. § (1) bekezdés f) pontjában
a „9. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „9. § (1)–(1a) bekezdésében” szöveg, 19. § (1) bekezdés
h) pontjában a „9. § (1) bekezdés a), b), e), f) pontjaiban” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés a), b), e), f) pontjában,
a 9. § (1a) bekezdésében” szöveg, 19. § (1) bekezdés l) pontjában az „a 9. § (1) bekezdésének a), b), e) és f)” szövegrész
helyébe az „a 9. § (1) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, a 9. § (1a) bekezdésében” szöveg, 19. § (1) bekezdés
n) pontjában a „9. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „9. § (1)–(1a) bekezdésében” szöveg lép.
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3. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása
41. §

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) a 2. §-át követõen a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § E törvény alkalmazásában:
1. hosszú távú úttípus: a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 11/B. § (1) bekezdése
szerinti Fejlesztési Programban meghatározott úttípus,
2. nagytávú úttípus: a Kkt. 11/A. § (1) bekezdése szerinti nagytávú tervben meghatározott úttípus.”

42. §

Az Aptv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyorsforgalmi útnak a vizsgálati dokumentáció és a területrendezési tervtanulmány alapján 1:10 000
méretarányú helyszínrajzon elfogadott és a gyorsforgalmi út számára legfeljebb két változatban kijelölt 500 méter
szélességû területsávját (a továbbiakban: nyomvonal) a környezetvédelmi hatóságnak a környezetvédelmi eljárás
során hozott határozatának jogerõre emelkedését követõen a Kormány rendeletben állapítja meg.”

43. §

Az Aptv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a § a következõ (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló kormányrendeletben megjelölt gazdasági
terület kivételével nem nyilvánítható beépítésre szánt területté
a) az e törvény hatálya alá esõ, építési engedéllyel rendelkezõ gyorsforgalmi út tengelyétõl számított 100-100 méter
vagy
b) a Kormány által, a megvalósítandó gyorsforgalmi út számára rendelettel megállapított nyomvonalat, a tervezett
csomópontokat, valamint jellemzõ hossz- és keresztszelvényeket tartalmazó dokumentációval (a továbbiakban:
jóváhagyott tanulmányterv) rendelkezõ gyorsforgalmi út tengelyétõl számított 250-250 méter
széles területsáv.
(1a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a korlátozás a gyorsforgalmi út építésére kiadott építési engedély
jogerõre emelkedésével hatályát veszti.”

44. §

Az Aptv. 18. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazás kap a Kormány, hogy
a) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott elõvásárlásra vonatkozó részletes rendelkezéseket,
b) az 1. számú mellékletben megjelölt gyorsforgalmi utak esetében a környezetvédelmi engedély jogerõre
emelkedését követõen a gyorsforgalmi út nyomvonalát,
c) a b) pont hatálya alá nem tartozó gyorsforgalmi utak nyomvonalát,
d) a 9. § (1) és (2) bekezdése szerinti szervek kijelölését
rendeletben állapítsa meg.”

45. §

Az Aptv. 1. számú melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

46. §

47. §

(1) Az Aptv. 17. § (3)–(4) bekezdésében a „négy” szövegrész helyébe az „öt” szövegrész lép.
(2) Az Aptv. 17. § (11) bekezdésében a „miniszteri rendelet” szövegrész helyébe a „kormányrendelet” szövegrész lép.
Hatályát veszti az Aptv. 9. § (1) bekezdésében az „elõzetes vizsgálati és” szövegrész és 9. § (4) bekezdése.

4. A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
48. §

(1) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § (2) bekezdés 10. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ 10a. ponttal egészül ki:
(Vasúti tevékenységek, szolgáltatások:)
„10. vontatás: a 10a. pontban meghatározottak kivételével vasúti jármû továbbítása;
10a. tolatás: a vasúti állomáson, vasúti pályaudvaron, áruterminálon, ipari parkon, kikötõben, logisztikai központban,
egyéb árukezelõ telephelyen, valamint vasúti üzemi létesítményen belül a vasúti jármûveknek emberi vagy gépi
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erõvel történõ helyváltoztatása, a vonatok szétrendezése, összeállítása, a vasúti jármûvek rakodóhelyre állítása és
az onnan történõ kihúzása;”
(2) A Vtv. 2. § (5) bekezdése a következõ 21. és 22. ponttal egészül ki:
(Egyéb fogalmak:)
„21. közmû: vízellátást szolgáló vezeték, szennyvíz-, illetve csapadékelvezetést szolgáló zárt csatorna, távhõvezeték,
villamos energia átviteli és elosztó hálózat, villamos termelõi-, magán- és közvetlen vezeték, szénhidrogén szállító-,
földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és ezek termékeinek vezetéke, elektronikus hírközlési vezeték;
22. kapacitásfoglalásra jogosult: az a bármely EGT-államban bejegyzett, a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó
szervezet, amely nem vasúti társaság, és a vasúti pályahálózat-mûködtetõvel a vasúti pályahálózat-kapacitás
foglalására vonatkozó keretszerzõdést köt.”
49. §

A Vtv. 3. § (2) bekezdés f) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter feladata:)
„f) a vasútbiztonság fenntartása és fejlesztése, továbbá a vasúti balesetek megelõzésének érdekében, figyelemmel
a mûszaki és tudományos fejlõdésre, nyílt és megkülönböztetéstõl mentes, rendszerszintû megközelítésû
vasútbiztonsági szabályrendszer meghatározása és érvényesítése,
h) az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhetõ közszolgáltatási menetrend és elektronikus
utazásszervezõ mûködtetésére és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése,”

50. §

(1) A Vtv. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A mûködési engedély kiadásának a feltétele, hogy a kérelmezõ megfeleljen)
„b) országos mûködési engedély esetén – a (9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a pénzügyi
teljesítõképességgel,”
(kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott követelményeknek.)
(2) A Vtv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a § a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A mûködési engedély határozatlan idõtartamra szól. A vasúti igazgatási szerv a mûködési engedély kiadása
feltételeinek fennállását évente – felügyeleti díj ellenében – ellenõrzi.
(3a) Az éves felügyeleti díj mértéke:
a) országos pályahálózat mûködtetõ, valamint vállalkozó vasúti társaság mûködési engedélye esetén 1 363 000 forint,
b) elõvárosi, térségi és helyi pályahálózat mûködtetõ mûködési engedélye esetén 272 000 forint,
c) elõvárosi, térségi és helyi pályahálózat mûködtetõ – nyílt hozzáférés alóli mentesítéssel – mûködési engedélye
esetén 409 000 forint,
d) elõvárosi, vállalkozó vasúti társaság mûködési engedélye esetén 136 000 forint,
e) a 6. § (9) bekezdése alapján bejelentéssel saját célú pályahálózat mûködtetõ – nyílt hozzáférés alóli mentesítéssel –
mûködési engedélye esetén 159 000 forint,
f) az országos vasúti pályahálózatokhoz képest keskenyebb nyomtávú, térségi pályahálózat mûködtetõ, valamint
vállalkozó vasúti társaság, továbbá térségi- és helyi vállalkozó vasúti társaság mûködési engedélye esetén
14 000 forint,
g) saját célú pályahálózat mûködtetõ, valamint árutovábbítási mûködési engedély esetén 23 000 forint.”
(3) A Vtv. 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A vasúti társaság köteles a mûködési engedély feltételeivel kapcsolatos minden változásról annak bekövetkezése
után 15 napon belül tájékoztatni a vasúti igazgatási szervet, beleértve a csõd- és felszámolási eljárás megindításáról
szóló tájékoztatást. A vasúti igazgatási szerv elrendeli a mûködési engedély felülvizsgálatát a vasúti társaság jogi
helyzetére befolyást gyakorló változás, így különösen más társasággal való egyesülése esetén.”
(4) A Vtv. 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A vasúti igazgatási szerv a mûködési engedélyt visszavonja:
a) a vasúti társaság kérelmére,
b) amennyiben a vasúti társaság a felfüggesztés elrendelésének alapjául szolgáló körülményt hat hónapon belül nem
hárítja el, valamint
c) amennyiben az országos mûködési engedéllyel rendelkezõ vasúti társaság csõdeljárás iránti kérelmet terjesztett elõ
vagy a felszámolását a bíróság jogerõs végzéssel elrendelte, és erre tekintettel a vasúti igazgatási szerv a mûködési
engedély pénzügyi teljesítõképességgel kapcsolatos feltételének hiányát állapította meg.”
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(5) A Vtv. 8. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a § a következõ (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az országos vasúti személyszállítási mûködési engedéllyel rendelkezõ vasúti társaságnak a pénzügyi
teljesítõképességét a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerzõdéssel nem fedezett tevékenységre vonatkozóan
kell igazolnia.
(9a) A pénzügyi teljesítõképességgel kapcsolatos valamely követelmény nem teljesítése esetén a mûködési engedély
felfüggesztése vagy visszavonása mellett az országos mûködési engedéllyel rendelkezõ vállalkozó vasúti társaság
részére a vasúti társaságok engedélyezésérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételekkel legfeljebb hat
hónapos határozott idõtartamra ideiglenes mûködési engedély adható, amennyiben a vasúti társaság további
mûködése a vasúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti.”
51. §

A Vtv. 18. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az országos, térségi, elõvárosi vagy helyi vasúti pályahálózathoz vasúti összeköttetéssel rendelkezõ áruterminál,
ipari park, kikötõ, logisztikai központ, valamint egyéb árukezelõ telephely területén található vasúti pályahálózatok
saját célú vasúti pályahálózatoknak, a rajtuk folytatott vasúti tevékenységek saját célú vasúti tevékenységnek
minõsülnek.
(3) Az országos, térségi, elõvárosi vagy helyi vasúti pályahálózathoz vasúti összeköttetéssel rendelkezõ áruterminál,
ipari park, kikötõ, logisztikai központ, valamint egyéb árukezelõ telephely üzemeltetõje által végzett árumozgatási
mûveletek – ideértve a tolatást is – a tulajdonos érdekében végzett áruszállítási tevékenységnek minõsülnek.
(4) Az egymáshoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatok mûködtetõi kötelesek egymás vasúti pályahálózatához
megkülönböztetéstõl mentesen és átlátható módon a szabad hozzáférést biztosítani.”

52. §

A Vtv. 30. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nemzeti vasútbiztonsági szabályoknak összhangban kell lennie az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
közös biztonsági módszerekkel és célokkal és elõ kell segítenie az egységes európai vasúti szállítási rendszer
kialakítását.”

53. §

(1) A Vtv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közlekedési hatóság a vasútbiztonsági tanúsítványt, valamint a vasútbiztonsági engedélyt öt éves idõtartamra
adja ki. A vasútbiztonsági tanúsítvány, valamint a vasútbiztonsági engedély idõbeli hatályának újabb öt évre történõ
meghosszabbítását a jogosultnak kell kérelmeznie legalább fél évvel az idõbeli hatályának lejárta elõtt. A tevékenység
jellegének vagy mértékének lényeges megváltozása esetén a vasútbiztonsági tanúsítványt, a pályahálózat lényeges
elemei – a vasúti pálya, a jelzõ- és biztosítórendszer, az energiaellátás, valamint a mûködési vagy karbantartási
szabályok – változása esetén a vasútbiztonsági engedély módosítását a jogosult köteles kérelmezni.”
(2) A Vtv. 35. §-a a következõ (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában a tevékenység jellege tekintetében jelentõs megváltozásnak minõsül, ha a vasúti
társaság által végzett vállalkozó vasúti tevékenységek köre megváltozik.
(2b) A (2) bekezdés alkalmazásában a tevékenység mértéke tekintetében jelentõs megváltozásnak minõsül, ha
a változás mértéke egy üzleti éven belül meghaladja
a) a társaság által üzemben tartott összes vasúti jármû darabszámának 10%-át, de legalább az 5 darabot, vagy
b) a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatottak létszámának 10%-át, de legalább
az 5 fõt.”
(3) A Vtv. 35. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A vasúti társaság köteles a közlekedési hatóság részére bejelenteni, ha a (2b) bekezdés a)–b) pontjában
meghatározottak tekintetében a változások mértéke egy üzleti éven belül a 10%-ot, de jármûvek esetén legalább
a 3 darabot, a munkavállalók esetén legalább a 3 fõt meghaladja.”
(4) A Vtv. 35. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a § a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közlekedési hatóság évente – felügyeleti díj ellenében – ellenõrzi, hogy a vasútbiztonsági tanúsítvány, valamint
a vasútbiztonsági engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek fennállnak-e.
(5a) Az éves felügyeleti díj mértéke:
a) pályavasúti társaság, valamint integrált vasúti társaság vasúti pályahálózatot mûködtetõ szervezeti egysége esetén
aa) 200 km üzemeltetett vasúti hálózatig: 1 016 000 forint,
ab) 200 km feletti üzemeltetett vasúti hálózatnál: 1 845 000 forint,
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b) vállalkozó vasúti társaság, valamint integrált vasúti társaság vállalkozó vasúti tevékenységet végzõ szervezeti
egysége esetén, a vállalkozó vasúti tevékenységenként külön-külön
ba) 1–50 darab vasúti jármûvet üzembentartó vasúti társaság esetén 601 000 forint,
bb) 51–100 darab vasúti jármûvet üzembentartó vasúti társaság esetén 782 000 forint,
bc) 100 darab feletti vasúti jármûvet üzembentartó vasúti társaság esetén 1 024 000 forint;
c) saját célú vasutak vasútbiztonsági tanúsítványa, valamint vasútbiztonsági engedélye esetén külön-külön
421 000 forint,
d) kiegészítõ biztonsági tanúsítvány esetén a b) pont alatt felsorolt díjak,
da) 1–50 darab vasúti jármûvet üzembentartó vasúti társaság esetén 601 000 forint,
db) 51–100 darab vasúti jármûvet üzembentartó vasúti társaság esetén 782 000 forint,
dc) 100 db feletti vasúti jármûvet üzembentartó vasúti társaság esetén 1 024 000 forint;
e) keskeny nyomtávú vasutak vasútbiztonsági tanúsítványa, valamint vasútbiztonsági engedélye esetén
az a)–d) pontokban meghatározott díjtételek 30%-a;
f) a kizárólag történelmi és muzeális vasúti jármûveket üzembentartó vasúti társaságok vasútbiztonsági tanúsítványa
esetén a b)–f) pontokban meghatározott díjtételek 30%-a.”
54. §

A Vtv. 36/C. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A jármûvezetõnek – amennyiben nem a vasúti jármûvezetõi engedélyrõl és tanúsítványról szóló miniszteri
rendelet szerinti meghatalmazott útján jár el – az engedély iránti kérelmet személyesen kell elõterjesztenie.”

55. §

A Vtv. 36/I. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közlekedési hatóság évente – felügyeleti díj ellenében – ellenõrzi, hogy
a) a vasúti jármûvek gyártását, javítását végzõ személyek és szervezetek,
b) a vasúti tartályok megfelelõségértékelését, az idõszakos és soron kívüli vizsgálatát, valamint az üzemi vizsgálóhely
felügyeletét ellátó vizsgáló szervezetek,
c) a vasúti jármûvek idõszakos vizsgálatát végzõ vizsgahelyek, valamint
d) a vasúti alrendszerek, rendszerelemek karbantartásáért felelõs szervezetek
mûszaki hatósági engedélye kiadásának alapjául szolgáló feltételek fennállnak-e.
(5) Az éves felügyeleti díj mértéke
a) a vasúti jármûvek gyártását, javítását végzõ személyek és szervezetek
aa) jármûgyártása, fõjavítás végzése esetén: 967 000 forint,
ab) fõvizsgák végzése esetén: 725 000 forint,
ac) közlekedés biztonságával összefüggõ részegységek gyártása, javítása esetén: 484 000 forint,
b) a (4) bekezdés b)–d) pontban meghatározott szervezetek esetén: 727 000 forint,
c) a nem átjárható, keskeny nyomtávú vasúti pályán közlekedõ vasúti jármûvekre vonatkozóan, valamint a kizárólag
történelmi és muzeális vasúti jármûveket üzemben tartó vasúti társaságok számára a felügyeleti díj mértéke a jelen
bekezdésben meghatározott díjtételek 20%-a.”

56. §

A Vtv. az 54. §-át követõen a következõ alcímmel és a következõ 54/A. §-sal egészül ki:

„Kapacitásfoglalásra jogosultak jogai és kötelezettségei
54/A. § (1) A vasúti pályahálózat mûködtetõje köteles a 3. számú melléklet I. pont a) és e) alpontjában meghatározott
szolgáltatásokat a kapacitásfoglalásra jogosultak rendelkezésére bocsátani.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatások rendelkezésre bocsátására a nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózat
kapacitásának elosztása alapján kerül sor.
(3) A vasúti pályahálózat-kapacitás foglalására vonatkozó keretszerzõdésben a kapacitásfoglalásra jogosult
kötelezettséget vállal azoknak a feltételeknek és eljárásrendeknek a betartására, amelyeket a pályahálózat-mûködtetõ
az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatásokra vonatkozóan az elosztási elvek részeként közzétesz.
(4) A kapacitásfoglalásra jogosult a részére kiutalt vasúti pályahálózat-kapacitást annak felhasználása céljából bármely
hozzáférésre jogosult részére átruházhatja.
(5) A kapacitásfoglalásra jogosult a (6) bekezdésben foglalt kivétellel az 56–58. és 60–64. §-ban foglaltak szerint
igényelheti az vasúti pályahálózat-kapacitást azzal, hogy ahol e törvény hozzáférésre jogosultat említ, azon
e § alkalmazásában kapacitásfoglalásra jogosultat kell érteni.
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(6) A kapacitásfoglalásra jogosult és a vasúti pályahálózat-mûködtetõ között a vasúti pályahálózat-kapacitás
foglalására vonatkozó szerzõdés jön létre. Ebben a kapacitásfoglalásra jogosult kötelezettséget vállal arra, hogy
megnevezi a szerzõdés tárgyát képezõ vasúti pályahálózat-kapacitás felhasználása céljából az e törvényben
meghatározott feltételeknek megfelelõ hozzáférésre jogosultat, aki a vasúti pályahálózat-mûködtetõvel vasúti
pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozó szerzõdést köt. Amennyiben a hozzáférésre jogosult és
a pályahálózat-mûködtetõ közötti szerzõdés a hozzáférésre jogosult vagy a kapacitásfoglalásra jogosult érdekkörében
felmerült okból nem jön létre a (7) bekezdés szerinti határidõig, a vasúti pályahálózat-mûködtetõ ezt az igényelt
pályahálózat-kapacitás lemondásának tekintheti, és az erre vonatkozó feltételek szerint járhat el.
(7) A (6) bekezdés szerinti vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozó szerzõdés megkötésének határidejét
a vasúti pályahálózat-mûködtetõ állapítja meg. A határidõ legfeljebb tíz nappal elõzheti meg a szerzõdés tárgyát
képezõ vasúti pályahálózat-kapacitás felhasználásának idõpontját. A határidõre vonatkozó feltételeknek
megfelelõnek, átláthatónak és hátrányos megkülönböztetéstõl mentesnek kell lenniük, és azokat az elosztási elvek
részeként közzé kell tenni.”
57. §

A Vtv. 60. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„60. § A nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózat kapacitását – közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus eltérõ
rendelkezése hiányában – a vasúti pályahálózat mûködtetõje osztja el.”

58. §

(1) A Vtv. 80. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„g) a biztonsági keretszabályok érvényesítése és fejlesztése, a nemzeti vasútbiztonsági szabályok érvényesítése és
érvényesülésének figyelemmel kísérése, azok módosítására vonatkozó javaslat kidolgozása, és a módosítással
kapcsolatban a szakmai egyeztetés lefolytatása, a nemzeti keretszabályok kidolgozása során szakmai egyeztetés
lefolytatása a vasúti társaságokkal, a vasúti alrendszerek gyártóival és karbantartóival, a vasúti szolgáltatásokat
igénybevevõkkel, valamint a vasúti munkavállalók képviselõivel,”
(2) A Vtv. 80. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a következõ s)–t) ponttal
egészül ki:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„r) a vasúti jármûvek üzembe helyezésére vonatkozó nemzeti szabályozása mint nemzeti referenciadokumentum
(a továbbiakban: nemzeti referenciadokumentum) jóváhagyása, valamint a nemzeti referenciadokumentum
módosításának ellenõrzése és a módosítás jóváhagyása,
s) a tehervagonok karbantartásáért felelõs szervezetek tanúsítása,
t) mindazon feladatok ellátása, amelyeket törvény vagy kormányrendelet feladatkörébe utal.”
(3) A Vtv. 80. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ügyfél a közlekedési hatóság felhívására köteles az ügy eldöntéséhez szükséges adatokat, iratokat szolgáltatni
a közlekedési hatóság részére.”

59. §

A Vtv. 80/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közlekedési hatóság vasúti pályával és vasúti üzemi létesítménnyel kapcsolatos másodfokú eljárásában nem
lehet ügyfél az, aki vagy amely az elsõfokú eljárásban nem tett nyilatkozatot vagy nem nyújtott be kérelmet.”

60. §

(1) A Vtv. 81. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közlekedési hatóság a vasúti pálya és tartozékai, az üzemi létesítmények és a vasúti jármûvek üzem- és
forgalombiztos állapotát, a karbantartás, az idõszakos vizsgálatok és a szükséges javítás elvégzését ellenõrzi. A vasúti
társaság köteles a szabad ellenõrzés valamennyi feltételét biztosítani, különösen a lényeges dokumentumokhoz,
létesítményekhez, berendezésekhez és felszerelésekhez való korlátozás nélküli hozzáférést. Ha a közlekedési hatóság
az ellenõrzés során mulasztást állapít meg,
a) az üzemben tartót a vizsgálat vagy a javítás elvégzésére kötelezi, és
b) az üzemben tartóval szemben bírságot szab ki.”
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(2) A Vtv. 81. §-a a következõ (16)–(16a) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Az e törvényben vagy a végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása esetén a közlekedési hatóság bírságot szab ki.
(16a) Ha a jogsértés
a) a vasúti pályahálózat vonatkozásában merül fel, a bírság 50 millió forintig,
b) vasúti jármûvek és gépészeti berendezések vonatkozásában merül fel, a bírság 15 millió forintig,
c) vasútbiztonsági tanúsítvány és engedély vonatkozásában merül fel, a bírság 15 millió forintig,
d) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakört betöltõ munkavállalók képzése és vizsgáztatása
vonatkozásában merül fel, a bírság 3 millió forintig,
e) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakört betöltõ munkavállalók egészségi alkalmassága
vonatkozásában merül fel, a bírság 3 millió forintig
terjedhet jogsértésenként.”
61. §

A Vtv. 81/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) a veszélyes áruk vasúti szállításra történõ elõkészítésére, valamint a veszélyes áruk vasúton történõ továbbítására
vonatkozó jogszabályi elõírások betartásának ellenõrzése;
b) a veszélyes áruk vasúti átrakásának, tárolásának ellenõrzése.
(2) A veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó jogszabályi elõírások megsértõivel szemben bírság szabható ki.
Az e § alapján indított bírságolási eljárást a hivatásos katasztrófavédelmi szerv folytatja le.”

62. §

A Vtv. 82. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A közlekedési hatóság jogosult)
„f) a vasúti jármûvekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló nyomástartó edények és kazánok minõsítését, valamint
hatósági mûszaki vizsgálatát végzõ személyek természetes személyazonosító adatait”
(kezelni, továbbá a vizsgaeredményeket, alkalmassági minõsítéseket, képesítéseket – ezek hitelességének utólagos
igazolása céljából – nyilvántartani.)

63. §

A Vtv. XV. Fejezete a következõ 85/B. §-sal egészül ki:
„85/B. § (1) Az országos vasúti pályahálózathoz tartozó vasúti pályaszakasz, valamint a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló törvény szerint kiemelt
jelentõségû egyéb vasúti pályaszakasz létesítése, felújítása, fejlesztése fontos közérdekû és közcélú tevékenység.
(2) Az országos vasúti pályahálózat építési beruházásánál a nyomvonalat keresztezõ, kiváltásra kerülõ és a vasúti
pályahálózatot ellátó közmû a hatósági eljárásban közcélúnak minõsül.
(3) Az építtetõ a létesítéssel, felújítással és fejlesztéssel érintett vasúti pályaszakasz meghatározását követõen
haladéktalanul köteles írásban értesíteni a létesítéssel, felújítással, fejlesztéssel érintett közmû üzemeltetõjét és
tulajdonosát (a továbbiakban együtt: üzemeltetõ) arról, hogy a fejlesztési tevékenység során mely közmûszakasz
átalakítása, áthelyezése (a továbbiakban együtt: kiváltása) vagy fejlesztése szükséges.
(4) Az üzemeltetõ a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvétele után az abban feltüntetett határidõn belül köteles
a közmûszakasz kiváltását vagy fejlesztését elvégezni vagy elvégeztetni. Az építtetõ a körülmények által indokolt
mértékû, a közmûszolgáltatóval egyeztetett – 30 napnál nem rövidebb – határidõt határoz meg a közmûszakasz
kiváltására vagy fejlesztésére. Az üzemeltetõ a véleményét az annak közlésérõl szóló felhívás kézhezvételétõl
számított nyolc munkanapos határidõn belül köteles közölni az építtetõvel. Az építtetõ köteles a közmûkiváltás vagy
-fejlesztés indokolt költségeit az üzemeltetõnek megfizetni. A közmûkiváltás vagy -fejlesztés elvégzését követõ
90 napon belül az építtetõ és az üzemeltetõ kötelesek egymással tételesen elszámolni.
(5) Ha az üzemeltetõ neki felróható módon a (3) bekezdés szerinti értesítésben szereplõ közmûszakasz kiváltására vagy
fejlesztésére vonatkozó közmûkiváltási vagy -fejlesztési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, vagy egyébként
a közmûkiváltást vagy -fejlesztést nem megfelelõen végzi el, illetve annak elvégzését vagy elvégeztetését
megtagadja, köteles az ezzel okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint megtéríteni.
(6) A közmûkiváltás vagy -fejlesztés elvégzésének vagy elvégeztetésének megtagadása esetén az építtetõ jogosult
a közmûkiváltást vagy -fejlesztést a megfelelõ szakmai képesítéssel rendelkezõ vállalkozóval elvégeztetni, amelyet
az üzemeltetõ tûrni köteles.
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(7) Az üzemeltetõt a – közmûkiváltással vagy -fejlesztéssel összefüggésben bekövetkezett – vagyonnövekedés
tekintetében illetékfizetési kötelezettség nem terheli.”
64. §

(1) A Vtv. 88. § (2) bekezdés 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„9. a vasúti jármûvekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények
9.1. üzembe helyezése engedélyezésének, idõszakos vizsgálatának és ellenõrzésének elõírásait,
9.2. gyártásának, javításának ellenõrzését, minõsítését, valamint mûszaki vizsgálatát végzõ személyekre
(kazánbiztosok) vonatkozó képzettségi, végzettségi követelményekre, képzésükre, vizsgáztatásukra, elismerésükre,
valamint nyilvántartásukra vonatkozó szabályokat,
9.3. gyártásának, javításának ellenõrzését, minõsítését, valamint mûszaki vizsgálatát végzõ szervezetek
engedélyezésének és nyilvántartásának szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) A Vtv. 88. § (2) bekezdés 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„13. a vasúti jármûvek
13.1. javítását, karbantartását, minõsítését végzõ szervezetek (karbantartó mûhelyek) engedélyezésének és
nyilvántartásának szabályait,
13.2. közül a tehervagonok karbantartásáért felelõs szervezetek tanúsításának, engedélyezésének és
nyilvántartásának szabályait,
13.3. hatósági mûszaki vizsgálatát végzõ szervezetek (vizsgamûhelyek) engedélyezésének és nyilvántartásának
szabályait, ”
(rendeletben állapítsa meg.)

65. §

(1) A Vtv. 89. § (2) bekezdése a következõ c) és d) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következõ rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„c) a tehervagonok karbantartásáért felelõs szervezetek tanúsítási rendszerérõl és a 653/2007/EK rendelet
módosításáról szóló, 2011. május 10-i 445/2011/EU bizottsági rendelet,
d) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet.”
(2) A Vtv. 89. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a törvény a következõ határozatok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentum közzétételérõl és kezelésérõl szóló,
2011. március 9-i 2011/155/EU bizottsági határozat,
b) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a mozdonyvezetõk képzésében részt vevõ
képzési központok elismerésére, a mozdonyvezetõk vizsgáztatóinak elismerésére és a vizsgák szervezésére vonatkozó
feltételekrõl szóló, 2011. november 22-i 2011/765/EU határozat.”

66. §

A Vtv. 2. § (4) bekezdés 2. pontjában az „ideértve” szövegrész helyébe az „az elektronikus berendezések mûködését
biztosító szoftverek, ideértve” szöveg, 4. § (4) bekezdésében a „vasúti társaságoktól” szövegrész helyébe a „vasúti
társaságoktól, a közlekedési igazgatási szervekkel és vasúti társaságokkal szerzõdéses kapcsolatban lévõ személyektõl
és szervezetektõl” szöveg, 6. § (1) bekezdésében az „a (7) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (8) bekezdésben”
szöveg, 31. § (1) bekezdésében a „vasúti társaságok (a továbbiakban együtt: üzembentartó)” szövegrész helyébe
a „vállalkozó vasúti társaságok” szöveg, 31. § (2) bekezdés a) pontjában az „az üzembentartó” szövegrész helyébe
az „a pályavasúti társaság és a vállalkozó vasúti társaság” szöveg, 32. § (1) bekezdésében az „Az üzembentartó”
szövegrész helyébe az „A pályavasúti társaság és a vállalkozó vasúti társaság” szöveg, 32. § (2) bekezdésében
az „Az üzembentartó” szövegrész helyébe az „A pályavasúti társaság és a vállalkozó vasúti társaság” szöveg, 32. §
(3) bekezdésében az „Az üzembentartó” szövegrész helyébe az „A pályavasúti társaság és a vállalkozó vasúti társaság”
szöveg, 35. § (7) bekezdésében a „vasútbiztonsági tanúsítvány” szövegrész helyébe a „vasútbiztonsági tanúsítvány és
vasútbiztonsági engedély” szöveg, 36/A. § (1) bekezdésében a „rendelkezésre álljon” szövegrész helyébe
a „rendelkezésre álljon, amelyet a közlekedési hatóság ellenõriz” szöveg, 76. § (1) bekezdésében a „nyílt hozzáféréssel,
illetve a számviteli elkülönítéssel és a keresztfinanszírozás tilalmával” szövegrész helyébe a „nyílt hozzáféréssel, a 18. §
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(4) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésével, a számviteli elkülönítéssel, valamint a keresztfinanszírozás
tilalmával” szöveg, 88. § (2) bekezdés 2. pontjában a „részletes szabályokat” szövegrész helyébe a „részletes
szabályokat, valamint a tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó szabályokat” szöveg lép.
67. §

Hatályát veszti a Vtv. 3. § (2) bekezdésének az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló
2011. évi CCI. törvény 285. § (3) bekezdésével megállapított m) pontja.

5. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása
68. §

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi
CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) 10. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A közlekedésbiztonsági szerv vezetõje a bejelentést követõen haladéktalanul írásban kijelöli a vizsgálóbizottság
tagjait, és ezzel megindítja a szakmai vizsgálatot. A vizsgálóbizottság a kijelölést követõen a szakmai vizsgálat 8. §-ban
rögzített alapelvei szerint, a szakmai vizsgálatra vonatkozó általános szabályok figyelembevételével határozza meg
a vizsgálat körét és a vizsgálatok során követendõ eljárást, valamint haladéktalanul megkezdi a szakmai vizsgálatot.
Amennyiben a közlekedési balesetben és egyéb közlekedési eseményben több jármû érintett, azt egy esetnek kell
tekinteni. Az esetet a legsúlyosabb következménye alapján kell minõsíteni.”

69. §

A Kbvt. a 14. §-át követõen a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § Vasúti baleset vagy esemény bekövetkezése esetén a biztonsági ajánlások címzettjeit, a balesetben vagy
eseményben érintett mentõszolgálatokat, a megsérült vagyontárgyak tulajdonosait, a gyártókat, az érintett
szolgáltatások igénybevevõinek képviselõit és a munkavállalók képviselõit tájékoztatni kell a vizsgálat folyamatáról, és
lehetõséget kell biztosítani arra, hogy tájékoztatás kézhezvételétõl számított 30 napon belül írásban ismertessék
álláspontjukat és véleményüket a vizsgálattal kapcsolatban, valamint megjegyzést tegyenek
a zárójelentés-tervezetben szereplõ információkra.”

70. §

A Kbvt. 16. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A vasúti vagy víziközlekedési balesetek és események kapcsán kibocsátott biztonsági ajánlások címzettjei
a biztonsági ajánlás kézhezvételétõl számított 90 napon belül írásban tájékoztatást adnak a közlekedésbiztonsági
szervnek az ajánlások elfogadásáról, az ajánlás alapján tervezett, vagy megtett intézkedésükrõl bevezetésük
határidejének megjelölésével, vagy egyet nem értésük esetén indoklással ellátva.”

71. §

A Kbvt. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„a) súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, a vizsgálatban
résztvevõk szakmai képzettségére, az oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozó részletes szabályait,
b) a légiközlekedési balesetek, a repülõesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának,
a vizsgálatban résztvevõk szakmai képzettségére, az oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozó részletes szabályait,
c) a víziközlekedési balesetek és a víziközlekedési események vizsgálatának, a vizsgálatban résztvevõk szakmai
képzettségére, az oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozó részletes szabályait,
d) az üzembentartói vizsgálat részletes szabályait ”
(rendeletben állapítsa meg.)

72. §

A Kbvt. 7. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés g) pontjában” szöveg
lép.
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6. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
73. §

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés c) pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„c) a 23. § (4) bekezdésének 1. pontja szerinti, a fõvárosi önkormányzat kezelésében lévõ kiemelt forgalmú vagy
az országos közlekedés szempontjából fontos közutak, közforgalom céljára megnyitott magánutak, valamint terek,
parkok és egyéb közterületek kijelölésének szempontjait és elveit, valamint a kijelölt és meghatározott úthálózathoz
kapcsolódó szabályozási elemeket;”

7. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
74. §

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 161. § (1) bekezdésében a „köztartozás összege meghaladja
a 10 000 forintot;” szövegrész helyébe „a köztartozás összege eléri vagy meghaladja a 10 000 forintot;” szöveg lép.”

8. Záró rendelkezések
75. §

76. §
77. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
A 16. § és az 60. § (2) bekezdése a kihirdetést követõ 31. napon lép hatályba.
A 13. § (5) bekezdése és a 37. § (2) bekezdése 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.
A 15–17. § és a 20. § (1) és (4) bekezdése a kihirdetést követõ 60. napon lép hatályba.
A 9. § és a 35. § (8) bekezdése 2012. november 1. napján lép hatályba.
A 36. § (1) bekezdése, 50. § (2) és 53. § (4) bekezdése 2013. január 1. napján lép hatályba.
A 14. §, a 26. § (1)–(2) bekezdése, és a 28. § 2013. július 1-jén lép hatályba.
Ez a törvény 2013. július 2-án hatályát veszti.
A 6. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

(1) Ez a törvény
1. a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérõl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv
és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról
és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és
2. a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentum közzétételérõl és kezelésérõl szóló,
2011. március 9-i 2011/155/EU bizottsági határozatnak
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény
1. a tehervagonok karbantartásáért felelõs szervezetek tanúsítási rendszerérõl és a 653/2007/EK rendelet
módosításáról szóló, 2011. május 10-i 445/2011/EU bizottsági rendelet és
2. a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2012. évi CXIX. törvényhez
„1. számú melléklet a 2003. évi CXXVIII. törvényhez

Az e törvény hatálya alá tartozó gyorsforgalmi utak
Út betû- és számjele

Hosszú távú úttípus

M0
M1–M7
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

autóút
autópálya
autópálya
autóút
autópálya
autópálya
autópálya
autóút
autópálya
autóút/autópálya

M9
M10
M15
M30

autóút
autóút
autópálya
autóút

M34

autóút

M35

autópálya

M43
M44
M49
M60

autópálya
autóút
autóút
autóút

M70
M75
M85
M86

autópálya
autóút
autóút
fõút/autóút

Szakasz (beruházás jellege)

teljes útgyûrû (új út építése, kapacitásbõvítés)
M0 – Egérút (kapacitásbõvítés)
M0 – Tatabánya (kapacitásbõvítés)
M0 – országhatár (új út építése, kapacitásbõvítés)
M0 – országhatár (új út építése, kapacitásbõvítés)
M0 – országhatár (új út építése, kapacitásbõvítés)
M0 – Újhartyán (kapacitásbõvítés)
Boly – országhatár (új út építése)
M0 – M8 (kapacitásbõvítés)
országhatár – Vasvár és Veszprém –
Jászalsószentgyörgy (új út építése, kapacitásbõvítés)
M86 – 53. sz. fõút (új út építése, kapacitásbõvítés)
Budapest – Kesztölc (új út építése)
M1 – országhatár (kapacitásbõvítés)
Miskolc – országhatár (új út építése,
kapacitásbõvítés)
Vásárosnamény (M3) – Kisvárda kelet (autóút) és
Jéke – 4. sz. fõút közötti bekötés, Kisvárda és Jéke
elkerülõvel (összekötõ út) (új út építése)
Debrecen – Berettyóújfalu (a Debrecen déli
elkerülõvel M35 – 47. sz. fõút között – 2x1 fõút)
(új út építése)
Makó – országhatár (új út építése)
Kecskemét térsége (M8) – Békéscsaba (új út építése)
M3 – országhatár (új út építése)
58. sz. fõút – Pellérd délkelet és fõúti visszakötés
a 6. sz. fõútig (új út építése)
M7 – országhatár (kapacitásbõvítés)
Pacsa – Fenékpuszta – M7 (új út építése)
Gyõr – országhatár (új út építése)
M1 – Szombathely (új út építése, kapacitásbõvítés)

Nagytávú úttípus

autóút
autópálya
autópálya
autóút
autópálya
autópálya
autópálya
autópálya
autópálya
autóút/autópálya
autóút
autóút
autópálya
autóút
autóút

autópálya

autópálya
autóút
autóút
autópálya
autópálya
autóút
autóút
autóút
”
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2012. évi CXX. törvény
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról*
Az Országgyûlés
– kiindulva abból, hogy a közrend a nemzet felemelkedését szolgáló alapérték,
– kinyilvánítva azt, hogy a közrend és a közbiztonság fenntartásához elengedhetetlen a rendészeti feladatokat ellátó személyekkel
való együttmûködés,
– elismerve az egységes szabályozás és követelményrendszer megteremtésének szükségességét
az állami és önkormányzati alkalmazásban álló közszolgálati tisztviselõk és közalkalmazottak, valamint egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban álló rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységének újraszabályozása és rendszerbe helyezése érdekében
a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény hatálya
1. §

(1) E törvényben foglaltakat kell alkalmazni
a) a formaruházat tekintetében a fegyveres biztonsági õrre,
b) az alkalmazási feltételek, az intézkedéssel, kényszerítõ eszközzel szembeni panasz és kivizsgálása, valamint
a képzés és vizsgáztatás tekintetében a személy- és vagyonõrre,
c) a természetvédelmi õrre,
d) az erdõvédelmi szolgálat tagjára,
e) a hegyõrre,
f) a formaruházat kivételével a hivatásos vadászra,
g) az erdészeti szakszemélyzetre,
h) a jogosult erdészeti szakszemélyzetre,
i) a halászati õrre,
j) a közterület-felügyelõre,
k) az önkormányzati természetvédelmi õrre,
l) a mezõõrre.
(2) Az (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott személyt (a továbbiakban: rendészeti feladatokat ellátó személy) az
e törvény szerinti intézkedési és kényszerítõeszköz-használati jogosultság, kizárólag törvényben meghatározott
feladatai ellátása során illeti meg.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E törvény alkalmazásában:
1. törvényben meghatározott feladataival összefüggõ jogellenes cselekményen
– a természetvédelmi õr, az önkormányzati természetvédelmi õr, a mezõõr, a hegyõr esetében a fegyveres
biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló törvényben,
– a hivatásos vadász esetében a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben,
– a közterület-felügyelõ esetében a közterület-felügyeletrõl szóló törvényben,
– a halászati õr esetében a halászatról és a horgászatról szóló törvényben,
– az erdõvédelmi szolgálat tagja, az erdészeti szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében az
erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló törvényben
meghatározott közigazgatási bírsággal sújtható cselekményeket,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el.
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2.
–
–
–
–
–
–
–

illetékességi területen
a természetvédelmi õr tekintetében a nemzeti park igazgatóság mûködési területét,
az önkormányzati természetvédelmi õr a helyi jelentõségû védett természeti területét,
a mezõõr tekintetében a települési önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termõföldeket,
a hegyõr tekintetében a hegyközség mûködési területéhez tartozó szõlõt,
a hivatásos vadász tekintetében a vadászterület és a közforgalom elõl elzárt magánutat,
a halászati õr tekintetében a halászati vízterületet, halastavat, valamint annak partját,
erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet tekintetében az erdõt, erdõgazdálkodási
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet és az erdészeti magánutat,
– az erdészeti szakszemélyzet tekintetében az erdészeti hatóság illetékességi területét
kell érteni.

3. Az önkormányzati rendészeti szerv és a segédfelügyelõ
3. §

(1) Önkormányzati rendészeti szervet – a községi, a városi képviselõ-testület, a megyei jogú városi közgyûlés,
a fõvárosban a fõvárosi kerületi képviselõ-testület és a közgyûlés – a polgármesteri (fõpolgármesteri) hivatal
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátása
érdekében belsõ szervezeti egységként, önálló költségvetési szervként, költségvetési szerv belsõ szervezeti
egységeként hozhat létre. A feladat a (2) bekezdésben meghatározott személy önálló alkalmazása útján is ellátható.
Önkormányzati rendészeti szervet több önkormányzat társulásos formában is mûködtethet.
(2) Az önkormányzati rendészeti szerv tagjaként foglalkoztatható az önkormányzati természetvédelmi õr,
a közterület-felügyelõ, a mezõõr, az erdészeti szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet és a halászati õr.

4. §

(1) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott személyek jogszabályban meghatározott tevékenységét az önkormányzat
alkalmazásában álló közalkalmazotti vagy a munka törvénykönyvérõl szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalás
keretében az önkormányzati segédfelügyelõ segítheti.
(2) Segédfelügyelõ az a büntetlen elõéletû, magyar állampolgár lehet, aki a tizennyolcadik életévét betöltötte,
cselekvõképes, a feladata ellátásához e törvényben és jogszabályban elõírt képesítési feltételekkel rendelkezik.
(3) A segédfelügyelõ önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, közterületen és külterületen végzett munkáját
kizárólag a 3. § (2) bekezdésében meghatározott személyek jelenlétében és utasítása szerint végezheti.
(4) A segédfelügyelõ közremûködése nem terjedhet ki e törvény III. Fejezetében szabályozott intézkedésekre és
kényszerítõ eszközök alkalmazására.
(5) A segédfelügyelõre az 5. § (5) bekezdését, a 6–9. §-t, a 10. § (1) és (2) bekezdését, a 22. §-t, valamint a 23. §-t
megfelelõen alkalmazni kell.
(6) A segédfelügyelõ kizárólag önvédelmi célból vegyi eszközt, rendõrbotot és szolgálati kutyát tarthat magánál, valamint
önvédelmi célból testi kényszert alkalmazhat.

4. Alkalmazási feltételek
5. §

(1) A rendészeti feladatokat ellátó személy, valamint személy- és vagyonõr az a magyar állampolgár – személy- és
vagyonõr, hegyõr, mezõõr esetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy is – lehet, aki
a tizennyolcadik életévét betöltötte, cselekvõképes, a feladata ellátásához e törvényben és jogszabályban elõírt
képesítési feltételekkel rendelkezik.
(2) Nem lehet az (1) bekezdésben meghatározott személy,
a) aki büntetett elõéletû,
b) akit a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti állam elleni
bûncselekmény (Btk. X. fejezet), emberiség elleni bûncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bûncselekmény
[Btk. 166–168. §, 170. § (2)–(6) bek., 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. §
(2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. § (3) bek.
b) pont], hivatali bûncselekmény (Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bûncselekmény (Btk. XV. fejezet
V. cím), embercsempészés (Btk. 218. §), közveszélyokozás [Btk. 259. § (1)–(3) bek.], közérdekû üzem mûködésének
megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése
(Btk. 261/A. §), légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármû
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hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés
lõfegyverrel vagy lõszerrel (Btk. 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetõleg kettõs
felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), bûnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), visszaélés radioaktív anyaggal
(Btk. 264. §), visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése
(266/A. §), állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), környezetkárosítás (Btk.
280. §), természetkárosítás (Btk. 281. §), visszaélés kábítószerrel (Btk. 282–282/C. §), visszaélés
kábítószer-prekurzorral (Btk. 283/A. §), vagyon elleni szándékos bûncselekmény (Btk. 316-324. §, 326. §, 327. §,
330/A. §), szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 343. § (2) bek.
a) pont és (4)–(5) bek., valamint Btk. 355. § (2) bek. a) pont] alapján, vagy olyan bûntett miatt, amelyet
bûnszervezet keretében követett el, elítéltek és a (3) bekezdésben meghatározott mentesítés idõtartama még
nem telt el,
c) aki az e törvény hatálya alá tartozó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.
(3) Nem lehet az (1) bekezdésben meghatározott személy, akivel szemben a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
a) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,
aa) öt évet el nem érõ szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
b) szándékos bûncselekmény miatt közérdekû munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltáig,
c) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett
ca) szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított négy évig,
cb) pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított egy évig.
(4) A rendészeti feladatokat ellátó személy köteles az (1)–(3) bekezdésben meghatározott kizáró okot a munkáltató
részére haladéktalanul bejelenteni.
(5) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendõrség) – az elkövetett
bûncselekmény jellege, az elkövetett bûncselekmény és a jogviszony közötti összefüggés, valamint a munkáltató
javaslata alapján kialakított – egyetértésével a (3) bekezdésben meghatározott kizáró okoktól a munkáltató
eltekinthet, amely alapján az érintett személy foglalkoztatható.
6. §

(1) A jogviszony létesítésekor az alkalmazási feltételeket az érintett igazolja. A rendészeti feladatokat ellátó személy
alkalmazásának az 5. § (2) és (3) bekezdésében foglalt kizáró okait – a jogviszony fennállása alatt – a rendõrség évente
ellenõrzi.
(2) A kizáró okok ellenõrzése során a rendõrség a bûntettesek nyilvántartásából, a hátrányos jogkövetkezmények alatt
álló, büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásából, valamint a büntetõeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásából
jogosult közvetlen hozzáféréssel a 5. § (2) és (3), valamint az (1) bekezdésben meghatározott feltételekre vonatkozó
adatokat átvenni és kezelni.
(3) A rendõrség az ellenõrzés során a (2) bekezdés szerint átvett adatokat
a) az ellenõrzés befejezéséig kezelheti, az ellenõrzést követõen az adatokat törli, majd az ellenõrzés irataira az
ellenõrzés tényét és idõpontját feljegyzi, vagy
b) ha a rendészeti feladatokat ellátó személy szolgálati igazolványának visszavonását kezdeményezte, az eljárás
jogerõs befejezéséig kezelheti.

7. §

(1) Ha a 6. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzés során a rendõrség megállapítja, hogy a rendészeti feladatokat ellátó
személlyel szemben – az 5. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott – kizáró ok áll fenn, a rendõrség felhívja
a munkáltatót a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény bevonására, valamint annak a rendõrség részére 8 napon
belül történõ megküldésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rendõrség a 9. § (3) bekezdésében meghatározott szerveket értesíti.
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II. FEJEZET
5. A rendészeti feladatokat ellátó személy szolgálati igazolványa és jelvénye, valamint a rendészeti
feladatokat ellátó személyek nyilvántartása
8. §

(1) A rendészeti feladatokat ellátó személy részére – igazgatási szolgáltatási díj ellenében – a szolgálati igazolványt,
valamint a szolgálati jelvényt az általános rendõrségi feladatok ellátásra létrehozott szerv központi szerve
(a továbbiakban: központi szerv) a munkáltató kezdeményezésére állítja ki.
(2) Ha a rendészeti feladatokat ellátó személynek a jogviszonya a 5. §-ban vagy törvényben meghatározott okból
megszûnik, a munkáltató a rendészeti feladatokat ellátó személy szolgálati igazolványát és szolgálati jelvényét
bevonja és a központi szerv tájékoztatásával egyidejûleg a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt megküldi.
(3) A központi szerv haladéktalanul, de legkésõbb a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül a szolgálati
igazolványt és a szolgálati jelvényt visszavonja, ha
a) a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a rendészeti feladatokat ellátó személy jogviszonya megszûnt,
b) a szolgálati igazolványban szereplõ adatok megváltoztak, vagy
c) az 7. § (1) bekezdésében meghatározott körülmény bekövetkezett.

9. §

(1) A központi szerv a rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványról, valamint az egyedi
azonosító számmal ellátott szolgálati jelvényrõl a 5. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott alkalmazást kizáró okok
ellenõrzése, a szolgálati igazolványok hitelességének és a rendészeti feladatokat ellátó személy azonosításának
céljából nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza
a) a rendészeti feladatokat ellátó személy
aa) családi és utónevét,
ab) anyja leánykori családi és utónevét,
ac) születési helyét és idejét,
ad) lakcímét,
b) a munkáltató megnevezését és címét,
c) a rendészeti feladatokat ellátó személy tevékenységi területének megjelölését,
d) a szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény sorszámát.
(3) A rendészeti feladatokat ellátó személyek nyilvántartása számára a (2) bekezdésben meghatározott adatokat
a) az 1. § (1) bekezdés c) és k) pontjában meghatározottak esetében a természetvédelmi hatóság,
b) az 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak esetében az erdészeti hatóság,
c) az 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak esetében a hegyközség,
d) az 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak esetében a vadászati hatóság,
e) az 1. § (1) bekezdés g) és h) pontjában meghatározottak esetében az erdészeti hatóság,
f) az 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak esetében a halászati hatóság,
g) az 1. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak esetében a mezõgazdasági igazgatási szerv
az általa vezetett nyilvántartásból közvetlenül közli a központi szervvel.
(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltató a nyilvántartásában beállt változásról haladéktalanul értesíti a központi szervet.
(5) A központi szerv a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a szolgálati igazolvány visszavonását követõ 3 hónapig
kezeli a nyilvántartásban.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokból adatot igényelhet
a) a bíróság büntetõeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,
b) az ügyészség bûncselekmények megelõzése, felderítése, büntetõeljárás lefolytatása, vagy büntetés és intézkedés
végrehajtása céljából,
c) a nyomozó hatóság bûncselekmények megelõzése, felderítése, büntetõeljárás lefolytatása, vagy büntetés és
intézkedés végrehajtása céljából,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási,
információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belsõ biztonsági és bûnmegelõzési ellenõrzési
célból,
e) a rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve a külön törvényben meghatározott
feladatai teljesítése céljából,
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a rendõrség terrorizmust elhárító szerve terrorcselekmények vagy azzal összefüggésben elkövetett más
bûncselekmények megelõzése, felderítése és megszakítása, továbbá kiemelt személyvédelmi feladatai ellátása
céljából,
a szabálysértési eljárás lefolytatásához a szabálysértési ügyekben eljáró hatóság, valamint
jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet,
az 1. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott rendészeti feladatokat ellátó személy, az adott területen más
az 1. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott rendészeti feladatokat ellátó személy jogszerû
tevékenységének az ellenõrzése céljából.

(1) A rendészeti feladatokat ellátó személy a feladatai ellátása során mindig köteles szolgálati igazolványát magánál
tartani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgálati igazolvány tartalmazza
a) a rendészeti feladatokat ellátó személynek a
aa) családi és utónevét,
ab) fényképét,
ac) feladatkörét,
b) a munkáltató nevét,
c) a kibocsátó megnevezését, valamint
d) az igazolvány egyedi azonosítóját.
(3) A 21. § (2) bekezdésében meghatározott rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványa tartalmazza
a „szolgálatban fegyverviselésre jogosult” feliratot is.

III. FEJEZET
INTÉZKEDÉSEK ÉS KÉNYSZERÍTÕ ESZKÖZÖK
6. Az intézkedések és a kényszerítõ eszközök alkalmazásának általános elvei és szabályai
11. §

(1) A rendészeti feladatokat ellátó személy köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha illetékességi területén,
a törvényben meghatározott feladatai ellátása során jogszabálysértõ tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy
olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely törvényben meghatározott feladatai ellátásával
összefüggõ ügyben beavatkozást tesz szükségessé.
(2) A rendészeti feladatokat ellátó személy köteles a – törvényben meghatározott feladataival összefüggésben –
hozzáfordulóknak a tõle elvárható segítséget, illetve felvilágosítást megadni.
(3) Az intézkedés során rögzített személyes adatok az adatfelvételt, valamint az adatátvételt követõen az intézkedés
alapján indult eljárásra irányadó határidõig kezelhetõk. Ha az intézkedést követõen nem indul eljárás, akkor – az
intézkedés során megszerzett – a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
(4) A rendõrség bármikor ellenõrizheti a rendészeti feladatokat ellátó személy által alkalmazott intézkedések
dokumentáltságát és jogszerûségét.

12. §

(1) A rendészeti feladatokat ellátó személy által alkalmazott intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan
nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával.
(2) Több lehetséges és alkalmas intézkedés, valamint kényszerítõ eszköz közül azt kell választani, amely az
eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással
jár.
(3) A rendészeti feladatokat ellátó személy a kényszerítõ eszköz alkalmazása elõtt – ha az intézkedés célját nem
veszélyezteti – elõzetesen figyelmezteti az intézkedés alá vont személyt, hogy kényszerítõ eszköz alkalmazására kerül
sor.
(4) Az intézkedés folytán megsérült személy részére – amint ez lehetséges – segítséget kell nyújtani, szükség esetén
a rendészeti feladatokat ellátó személy gondoskodik arról, hogy a sérültet orvos elláthassa, kórházi elhelyezése esetén
a hozzátartozó vagy más, a sérülttel kapcsolatban álló errõl értesüljön.
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(5) A vegyi eszköz alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézkedés alá vont személy ellenállása testi
kényszer alkalmazásával nem törhetõ meg.
13. §

A rendészeti feladatokat ellátó szerv tagja törvényben meghatározott feladatainak ellátása során a testi épséghez,
a személyes szabadsághoz, valamint a tulajdonhoz fûzõdõ jogokat az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja.

14. §

(1) A rendészeti feladatokat ellátó személyt az intézkedés során
a) a külön jogszabályban meghatározott egyen- vagy formaruhája,
b) a szolgálati igazolványa és
c) a szolgálati jelvénye
igazolja.
(2) A rendészeti feladatokat ellátó személy az intézkedés megkezdése elõtt – ha az intézkedés eredményességét
veszélyezteti, az intézkedés befejezésekor – köteles nevét, rendészeti feladatokat ellátó szervhez tartozását, valamint
az intézkedés tényét és célját szóban közölni. Az e törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítõ eszközök
alkalmazását követõen a rendészeti feladatokat ellátó személy köteles az intézkedés alá vont személyt tájékoztatni
a panasz lehetõségérõl és az elõterjesztésére nyitva álló határidõrõl.
(3) A rendészeti feladatokat ellátó személy köteles – ha az intézkedés eredményességét nem veszélyezteti – intézkedése
megkezdése elõtt szolgálati igazolványát felmutatni. Ha a szolgálati igazolványának felmutatása az intézkedés
megkezdése elõtt veszélyeztetné az intézkedés eredményességét, úgy azt az intézkedés befejezésekor köteles
felmutatni.
(4) A rendészeti feladatokat ellátó személy a feladata ellátása során a külön jogszabályban meghatározott egyen- vagy
formaruhát köteles viselni, a munkáltató szervezeti formájára és tevékenységére jellemzõ megkülönböztetéssel.

Az alkalmazható intézkedések
7. Épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy õrzése, jogellenes cselekmény folytatásának
megakadályozása
15. §

(1)

A rendészeti feladatokat ellátó személy jogosult törvényben meghatározott feladataival összefüggõ jogellenes
cselekmény, szabálysértés, bûncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani,
valamint a cselekmény folytatásában megakadályozni.
(2) A rendészeti feladatokat ellátó személy feladata ellátásakor, az általa védett vagyon õrzése során az érintett épületet
vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személy belépését megakadályozhatja, valamint az
illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolíthatja.
(3) A rendészeti feladatokat ellátó személy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedés végrehajtása, valamint az
ellenszegülés megtörése érdekében
a) testi kényszert és
b) vegyi eszközt
alkalmazhat, ha a tetten ért személy felszólítás ellenére a cselekményét folytatja, illetõleg a felhívásnak nem tesz
eleget.

8. A tetten ért személy visszatartása
16. §

(1) A
a)

rendészeti feladatokat ellátó személy a szolgálata ellátása során jogosult
aa) törvényben meghatározott feladatával összefüggõ jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért személyt,
ha nem igazolja személyazonosságát,
ab) a 17. § (2) bekezdésében meghatározott dolog kiadását megtagadó személyt,
b) 20. § (1) bekezdése szerint elõállításra jogosult személy, ha a tetten ért személy az elõállításnak ellenszegül vagy az
elõállítás egyéb okból nem hajtható végre
a (2) bekezdésben meghatározottak megérkezéséig – de legfeljebb két óra idõtartamra – visszatartani.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti személy
a) a) pont aa) alpontjában meghatározott esetben a rendõrség,
b) a) pont ab) alpontjában meghatározott esetben a 19. § (2) és (3) bekezdés szerinti jogosultak,
c) b) pontjában meghatározott esetben a rendõrség
megérkezéséig, de legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott ideig tartható vissza.
(3) A tetten ért személy visszatartása intézkedés végrehajtása érdekében rendészeti feladatokat ellátó személy a 15. §
(3) bekezdésben meghatározott kényszerítõ eszközt alkalmazhatja.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a 20. § (1) bekezdésében meghatározott személy az
ellenszegülés megtörése, a szökés megakadályozása érdekében bilincset alkalmazhat.
(5) A rendészeti feladatokat ellátó személy jogosult a bûncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a (2) bekezdésben
meghatározott személy értesítése mellett, annak megérkezéséig – de legfeljebb két óra idõtartamra – visszatartani.

9. Dolog ideiglenes elvétele
17. §

(1) A rendészeti feladatokat ellátó személy feladatának teljesítése során azt a dolgot, amely a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény, a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló törvény, vagy a büntetõeljárásáról szóló törvény alapján lefoglalható,
bizonyítékként felhasználható, valamint 19. § (2) bekezdésében meghatározott tárgyat a rendõrségnek, a jogosultnak,
vagy az eljáró hatóságnak történõ átadásig átvételi elismervény ellenében ideiglenesen elveheti.
(2) A rendészeti feladatokat ellátó személy az (1) bekezdésben meghatározott dolog birtoklásával gyanúsítható személyt
felszólíthatja a jogellenesen szerzett dolog átadására.
(3) A dolog ideiglenes elvétele intézkedés végrehajtása érdekében a rendészeti feladatokat ellátó személy a 15. §
(3) bekezdésében meghatározott kényszerítõ eszközt alkalmazhatja.

10. Igazoltatás
18. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott rendészeti feladatokat ellátó személy törvényben meghatározott
feladataival összefüggõ jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt, valamint azon szabálysértés
esetén, amely tekintetében helyszíni bírság kiszabására jogosult annak elkövetésével gyanúsítható személyt,
a személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja. A személyazonosság igazolására alkalmas minden
olyan hatósági igazolvány, amely a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben
foglalt követelményeknek megfelel. A rendészeti feladatokat ellátó szerv tagja az általa ismert vagy más jelenlévõ,
ismert személy közlését is elfogadhatja igazolásként.
(2) Az igazoltatás – az igazoltatás okának egyidejû közlésével – csak a személyazonosság megállapításához szükséges
ideig tarthat.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendészeti feladatokat ellátó személy az igazoltatás során feljelentés megtétele,
törvényben meghatározott feladatok ellátása, büntetõ-, valamint szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás
megindítása céljából az igazoltatott személy
a) természetes személyazonosító adatait,
b) lakó- vagy tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének adatait kezeli.
(4) Az (1) bekezdés szerint igazoltatásra jogosult, ha az igazoltatást követõen nem indul eljárás, akkor az igazoltatás során
a (3) bekezdésben meghatározott adatokat törli.
(5) Az 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott személy az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, egyéb jogszerû
intézkedés céljából is jogosult igazoltatásra.

11. Ruházat, csomag és jármû átvizsgálása, valamint jármû feltartóztatása
19. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott személy a törvényben meghatározott feladatkörébe tartozó
jogellenes cselekmény, valamint azon szabálysértések esetén, amellyel kapcsolatban helyszíni bírság kiszabására
jogosult, a szabálysértés vagy bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy ruházatát kizárólag az érintett
személy beleegyezésével – a 17. § (1) bekezdésében meghatározottak elvétele érdekében – vizsgálhatja át.
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(2) A 20. § (1) bekezdése alapján a tetten ért személy elõállítására jogosult, rendészeti feladatokat ellátó személy az
érintett személyt – elõzetes figyelmeztetés után – belegyezése nélkül is átvizsgálhatja a támadásra vagy az önveszély
okozására alkalmas, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározottak elvétele érdekében.
(3) Az 1. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott személy a törvényben meghatározott feladatkörébe tartozó
jogellenes cselekmény, valamint azon szabálysértések esetén, amellyel kapcsolatban helyszíni bírság kiszabására
jogosult a szabálysértés vagy bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy csomagját és az elkövetéshez
használt jármûvet – a 17. §-ban meghatározott dolgok felkutatása vagy biztosítása érdekében – átvizsgálhatja és
a 17. § szerinti intézkedést alkalmazhatja.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott rendészeti feladatokat ellátó személy az illetékességi területén átvizsgálás
céljából a jármûvet megállíthatja, ha alaposan feltételezhetõ, hogy a jogellenesen megszerzett dolog így fellelhetõ.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott rendészeti feladatokat ellátó személy a (3) bekezdésben meghatározott
intézkedés végrehajtása, valamint az ellenszegülés megtörése érdekében a 15. § (3) bekezdése szerinti kényszerítõ
eszközt alkalmazhatja.

12. A tetten ért személy elõállítása
20. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés c), d), i), j), k) és l) pontjában meghatározott – közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban
álló – személy jogosult a tetten ért személyt
a) bûncselekmény vagy
b) azon szabálysértési elzárással is büntethetõ szabálysértés esetén, amely tekintetében helyszíni bírságot szabhat ki
az eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul elõállítani – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a helyi
rendõri szervhez, vagy a rendõrséggel egyeztetett helyszínen a rendõrség részére átadni.
(2) Az 1. § (1) bekezdés d), i), j), k) és l) pontjában meghatározott – közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló –
személynek ellenszegülés esetén az elõállításhoz a Rendõrségrõl szóló törvény szerint a rendõrség segítségét kell
kérnie.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendészeti feladatokat ellátó személy a szabálysértésekrõl, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén
a bíróság elé állítás során az ott meghatározott módon az eljárásban részt vesz.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott rendészeti feladatokat ellátó személy az elõállítás során az ellenszegülés
megtörése, a szökés megakadályozása érdekében a 15. § (3) bekezdésében meghatározott kényszerítõ eszközt,
valamint bilincset alkalmazhat.
(5) A rendészeti feladatokat ellátó személy az elõállítás alapjául szolgáló helyszíni intézkedés során beszerzett
bizonyítékokat a rendõrség részére átadja.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott rendészeti feladatokat ellátó személy az elõállítással a személyi szabadságot csak
a szükséges ideig, de
a) a rendõrséghez történõ elõállítás során legfeljebb 4 órán át,
b) a szabálysértésekrõl a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló törvény szerinti
a helyszíni bírság kiszabására jogosultak által történõ bíróság elé állítás során legfeljebb 8 órán át
korlátozhatja.
(7) Az elõállítás idõtartamát az (1) bekezdésben meghatározott rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedésének
a kezdetétõl kell számítani.
(8) Az elõállítottat szóban vagy írásban az elõállítás okáról tájékoztatni kell és az elõállítás idõtartamáról részére igazolást
kell kiállítani.

13. A kényszerítõ eszközök és a szolgálati lõfegyver birtoklásának szabályai
21. §

(1) Törvényben meghatározott feladatai ellátása során
a) az 1. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott személy – az intézkedés kikényszerítése céljából – vegyi
eszközt,
b) az 1. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott személy – kizárólag önvédelmi célból – szolgálati kutyát,
valamint rendõrbotot,
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c)

az 1. § (1) bekezdés c), d), i), j, k) és l) pontjában meghatározott közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban
álló személy – az elõállításnak ellenszegülõ személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása
érdekében – bilincset
tarthat magánál.
(2) A település közigazgatási területének belterületnek nem minõsülõ, elsõsorban mezõgazdasági, erdõmûvelési célra
szolgáló részén, szolgálati feladatainak ellátása során nyíltan viselve
a) a mezõõr, valamint a hegyõr, a halászati õr – jogszabályban meghatározott közegészségügyi okból,
a légiközlekedés biztonsága, valamint az okszerû mezõgazdasági termelés biztosítása érdekében meghatározott
állatok riasztása, elejtése, gyérítése, és állományának szabályozása érdekében – sörétes lõfegyvert,
b) az erdõvédelmi szolgálat tagja, az erdészeti szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet,
természetvédelmi õr önvédelmi célból, a hivatásos vadász – nagyvad utánkeresése során a kegyelemlövéshez –
maroklõfegyvert,
c) a hivatásos vadász – a sérült vagy sebzett nagyvad elejtése érdekében – vadászlõfegyvert
tarthat magánál.

IV. FEJEZET
A PANASZ KIVIZSGÁLÁSA, A KÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS, VALAMINT AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
14. Az intézkedéssel, kényszerítõ eszköz alkalmazásával szembeni panasz és kivizsgálása
22. §

(1) A rendészeti feladatokat ellátó személy, valamint a személy- és vagyonõr az intézkedésrõl, amennyiben kényszerítõ
eszközök alkalmazására is sor került szóban – haladéktalanul, rövid úton – jelentést tesz a munkáltatójának.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott intézkedés vagy kényszerítõ eszköz alkalmazását követõen a rendészeti feladatokat
ellátó személy, valamint a személy- és vagyonõr – két napon belül – írásban jelentést készít a munkáltatója részére,
a munkáltató az intézkedés vagy kényszerítõ eszköz alkalmazásának jogszerûségét kivizsgálja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott írásbeli jelentés tartalmazza
a) annak a személynek a nevét, akivel szemben az intézkedést vagy kényszerítõ eszközt alkalmazták,
b) az intézkedés vagy kényszerítõ eszköz
ba) alkalmazásának helyszínét,
bb) alkalmazásának idõpontját,
bc) alkalmazásának idõtartamát,
bd) alkalmazásával szembeni ellenszegülés módját,
be) típusát,
bf) alkalmazásának rövid leírását,
c) a kényszerítõ eszköz alkalmazása során okozott sérülés bekövetkezését és leírását, esetleges egészségügyi ellátás
esetén a mentõtiszt, vagy orvos nevét, amennyiben elszállították a sérültet, akkor az egészségügyi intézmény
megnevezését,
d) a jogellenes magatartás abbahagyására történt-e felszólítás, ha nem, ennek mi volt az oka,
e) a kényszerítõ eszköz alkalmazására történt-e elõzetes figyelmeztetés, ha nem, ennek mi volt az oka,
f) amennyiben keletkezett anyagi kár, annak mértékét,
g) mi történt a sérülttel, ellátására történt-e intézkedés, ha nem, ennek mi volt az oka,
h) a támadásra használt eszköz leírását, ha támadás miatt történt a kényszerítõ eszköz alkalmazása,
i) a tanúk természetes személyazonosító adatait és lakcímét, valamint
j) az alkalmazást lehetõvé tevõ valamennyi jogszabályhelyre történõ hivatkozást.
(4) Akinek az e törvény, a személy- és vagyonõr esetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti intézkedés, annak elmulasztása, kényszerítõ eszköz alkalmazása jogát
vagy jogos érdekét sértette
a) a személy- és vagyonõr esetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló törvényben meghatározott kamarához,
b) az 1. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott esetben a rendõrséghez
fordulhat panasszal.
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(5) A (4) bekezdés szerint a panasz elbírálására jogosultnál a panaszt az intézkedéstõl, annak elmulasztásától, vagy
a kényszerítõ eszköz alkalmazásától, ha pedig a panasz elõterjesztõje az õt ért jogsérelemrõl késõbb szerzett
tudomást, a tudomásszerzéstõl számított nyolc napon, de legkésõbb az intézkedéstõl számított három hónapon belül
lehet elõterjeszteni.
(6) A (4) bekezdés szerint a panasz elbírálására jogosult a panaszról a beérkezését követõ naptól számított harminc napon
belül – a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint – dönt.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott döntéssel szemben a rendészeti feladatokat ellátó személy, valamint az
(4) bekezdésben meghatározott személy – a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint – jogorvoslattal élhet.

15. A képzés és vizsgáztatás
23. §

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

A rendészeti feladatokat ellátó személy, a személy- és vagyonõr, valamint törvényben meghatározott személy
a számára jogszabályban meghatározott vizsgakövetelményeken túl köteles
a) az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott,
b) a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló törvényben
meghatározott,
c) a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló törvényben meghatározott,
d) a büntetõeljárásról szóló törvényben meghatározott
rendelkezések ismeretébõl – bizottság elõtt – vizsgát tenni.
A bizottság egy tagja a rendõrség által kijelölt személy, további tagjai az ágazati miniszter által kijelölt személyek.
A vizsga az e törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítõ eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti
ismeretekbõl, gyakorlati alkalmazásukból, valamint törvényben meghatározott egyéb elméleti és gyakorlati részbõl
áll, amelyet a rendészeti feladatokat ellátó személy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet szerinti
képzésen sajátít el.
A vizsga részletes tartalmi feltételeit, valamint a vizsgaszabályzatot az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendelet állapítja meg.
Az e törvény szerinti képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékét az e
törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet állapítja meg.
A (3) bekezdésben meghatározott képzés elvégzését követõen öt évente a rendészeti feladatokat ellátó személy
kiegészítõ képzésen és vizsgán köteles részt venni, amely során a bekövetkezett jogszabályi változások és azok
gyakorlati alkalmazhatóságából, valamint a kényszerítõ eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati
ismeretekbõl tesz vizsgát.

16. Az együttmûködési megállapodás
24. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott – közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló – személy
munkáltatója a mûködési területén illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitánysággal – a rendészeti feladatokat
ellátó személyek ellenõrzése és törvényben meghatározott tevékenységük felügyelete, valamint a feladatellátás
összehangolása érdekében – írásbeli együttmûködési megállapodást köt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy a III. Fejezetben meghatározott intézkedéseket és kényszerítõ eszközöket
csak az együttmûködési megállapodás megkötését követõen gyakorolhatja.
(3) A munkáltató a helyi rendõri szervnél kezdeményezi az (1) bekezdés szerinti együttmûködési megállapodás
megkötését. A helyi rendõri szerv az együttmûködési megállapodás megkötésére irányuló megkeresést
– a kézhezvételt követõ – harminc napon belül, javaslatával együtt köteles felterjeszteni a megyei (fõvárosi)
rendõr-fõkapitányságra. A megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság az együttmûködési megállapodást a megkeresés
és a helyi rendõri szerv javaslatának kézhezvételét követõ harminc napon belül köti meg.
(4) Az együttmûködési megállapodás tartalmazza különösen
a) az együttmûködés területeit,
b) a rendészeti feladatokat ellátó személy tevékenysége ellátásáról, annak körülményeirõl nyújtandó tájékoztatás
módját és tartalmát,
c) a kapcsolattartás módját, az együttmûködéssel kapcsolatban eljárásra jogosult helyi rendõri szervet,
d) az együttmûködést segítõ további rendelkezéseket,
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e)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

a munkáltató kötelezettségét tartalmazó nyilatkozatot a jogszabályok és az együttmûködési megállapodásban
foglaltak betartására vonatkozóan, valamint
f) a rendõrség szakmai felügyeletének gyakorlásához szükséges jelentési és kapcsolattartási feladatokra vonatkozó
rendelkezéseket.
Az együttmûködési megállapodás megszûnik, ha
a) azt határozott idõre kötötték, az idõtartam letelt és az együttmûködést nem hosszabbították meg,
b) abban a felek közösen megállapodtak,
c) azt az együttmûködõ fél felmondja, valamint
d) az együttmûködõk valamelyike jogutód nélkül megszûnik.
A területileg illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság az együttmûködési megállapodást egyoldalúan
felmondja, ha
a) az együttmûködési megállapodás megkötéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn, vagy
b) a rendészeti feladatokat ellátó szerv által kifejtett tevékenység mások jogait súlyosan vagy visszatérõen sérti.
Az együttmûködési megállapodás (5) és a (6) bekezdés szerinti megszûnése esetén, az (1) bekezdésben
meghatározott személy – az együttmûködési megállapodás megszûnését követõen – nem alkalmazhatja az
e törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítõ eszközöket.
Ha az együttmûködési megállapodás megszûnik, az együttmûködõk kötelesek elszámolni egymással. Az elszámolás
az együttmûködési megállapodásban meghatározottak szerint történik.
Az együttmûködési megállapodás vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv, az azzal kapcsolatos jogvita bíróság elõtti
eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályai az irányadók. Az együttmûködési megállapodás (5) és a
(6) bekezdés szerinti megszûnésével kapcsolatos jogvitának nincsen halasztó hatálya a (7) bekezdés szerinti
intézkedési és kényszerítõ eszköz alkalmazási jogosultságra.
A helyi rendõrkapitányság és az (1) bekezdésben meghatározott munkáltató évente egyszer közösen értékeli
a rendészeti feladatokat ellátó szervekkel folyatott együttmûködés végrehajtását és megállapításairól tájékoztatja
a területileg illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságot.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. Felhatalmazó rendelkezések
25. §

Felhatalmazást kap a rendészetért felelõs miniszter, hogy
a) a képzés, kiegészítõ képzés és vizsgák részletes tartalmi feltételeit, valamint a vizsgaszabályzatot az oktatásért
felelõs miniszterrel és az agrárpolitikáért, az erdõgazdálkodásért, a vadgazdálkodásért, a halgazdálkodásért és
a természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben,
b) képzés és az e törvény szerinti vizsgának megfelelõ szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékét az
oktatásért felelõs miniszterrel és az agrárpolitikáért, az erdõgazdálkodásért, a vadgazdálkodásért,
a halgazdálkodásért és a természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben,
c) a szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény kiadása igazgatási szolgáltatási díjának mértékét az adópolitikáért
felelõs miniszterrel egyetértésben,
d) a kényszerítõ eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályait, valamint a térítés módját,
e) a kényszerítõ eszközök típusaira és fajtáira, valamint az alkalmazásukra vonatkozó részletes szabályokat,
f) a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokat az agrárpolitikáért,
az erdõgazdálkodásért, a vadgazdálkodásért, a halgazdálkodásért és a természetvédelemért felelõs miniszterrel
egyetértésben,
g) a segédfelügyelõ az önkormányzati természetvédelmi õr, a közterület-felügyelõ, a mezõõr, az erdészeti
szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet és a halászati õr feladatellátásában való közremûködésére
vonatkozó részletes szabályokat az agrárpolitikáért, az erdõgazdálkodásért, a vadgazdálkodásért,
a halgazdálkodásért és a természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben,
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h)

a segédfelügyelõ az önkormányzati természetvédelmi õr, a közterület-felügyelõ, a mezõõr, az erdészeti
szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet és a halászati õr tevékenységéhez kapcsolódó feladatai
ellátása érdekében a szükséges rész képzés és vizsgáztatás rendjét az agrárpolitikáért, az erdõgazdálkodásért,
a vadgazdálkodásért, a halgazdálkodásért és a természetvédelemért felelõs miniszterrel és az oktatásért felelõs
miniszterrel egyetértésben
rendeletben állapítsa meg.

18. Hatályba léptetõ rendelkezés
26. §

(1) Ez a törvény a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1–27. §, a 28. § (1) és a (3)–(7) bekezdése, a 30–34. §, a 35. § (1)–(5) bekezdése, a 36–41. § és a 42. § 1–5. pontja
2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 28. § (2) bekezdése külön törvényben meghatározott idõpontban lép hatályba.

19. Átmeneti rendelkezések
27. §

(1) Az e törvényben meghatározott alkalmazási feltételeket e törvény hatálybalépését követõen foglalkoztatni kívánt
személyek esetében kell alkalmazni. E törvény hatálybalépése elõtt létesített foglakoztatási jogviszonyokat e törvény
nem érinti.
(2) Az e törvény hatálybalépésekor már rendészeti feladatokat ellátó személyek 2014. január 1-ig kötelesek az
e törvényben meghatározott képzési és vizsgáztatási követelményeknek eleget tenni.
(3) A rendészeti feladatokat ellátó személy munkáltatója az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben
meghatározott formai követelményeknek megfelelõ ruházati cikkeket 2015. december 31-ig köteles a rendészeti
feladatokat ellátó személy részére biztosítani.

20. Módosító rendelkezések
28. §

(1) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) a következõ 1. § (2) bekezdése a következõ
18. ponttal egészül ki:
(A rendõrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott
bûnmegelõzési, bûnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:)
„18. a fenntartó kezdeményezésére közremûködik az általános és középiskola rendjének fenntartásában.”
(2) Az Rtv. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) elvégzi
ba) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben meghatározott, az államigazgatási szervvel kormányzati szolgálati
jogviszonyban álló kormánytisztviselõk és kormányzati ügykezelõk, valamint a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 6. §
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott állami vezetõk,
bb) a rendõrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai, valamint a
hivatásos állomány Nemzeti Biztonsági Felügyelethez (a továbbiakban: NBF) vezényelt tagjai,
bc) a bb) alpontban meghatározott szervek, valamint a Kormány által rendeletben meghatározott befogadó állomás
közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjai, valamint
bd) a Kormány által a Ksztv. alapján nemzetbiztonsági célból létrehozott kabinet, valamint az annak munkáját segítõ
testület – politikai vezetõnek nem minõsülõ – tagjai, továbbá a tagok helyettesítésére jogosult és a titkársági
feladatokat ellátó személyek
[a ba)–bd) alpontban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett állomány] megbízhatósági vizsgálatát,”
(3) Az Rtv. a következõ 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § (1) A rendõrt a feladatkörében eljáró, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló törvényben meghatározottak szerinti
hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy (a továbbiakban együtt: igazoltatást kérõ) felkérheti más személy
igazoltatására, feltéve, ha az igazoltatást kérõ e minõségét igazolja. Ha az igazoltatást kérõ igazolja, hogy az adatok
a hivatali vagy közfeladatának teljesítéséhez szükségesek, úgy a rendõr az igazoltatást követõen a helyszínen átadja
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részére az igazoltatott személy személyazonosító adatait, valamint – amennyiben az igazoltatott személy ehhez
hozzájárul – a lakcímére, tartózkodási helyére vonatkozó adatokat.
(2) Ha az igazoltatást kérõ az adatokhoz fûzõdõ jogosultságát a helyszínen igazolja, azonban az igazoltatott személy
személyazonosságának megállapítása a helyszínen nem lehetséges, úgy a rendõrkapitányság köteles az igazoltatásra
való felkérést követõ 8 napon belül kiadni az igazoltatott személy személyazonosító adatait az igazoltatást kérõnek
vagy az igazoltatást kérõt foglalkoztató szervezetnek.
(3) Az adatok (2) bekezdés szerinti kiadásáról az igazoltatott személyt írásban értesíteni kell. Az értesítésben közölni
kell az igazoltatást kérõ igényének indokait. Ha az igazoltatott személy kéri, az igazoltatást kérõt foglalkoztató
szervezet megnevezését és címét, valamint az igazoltatást kérõ nevét, beosztását vagy munkakörét közölni kell vele.”
Az Rtv. 24. § (4) bekezdésében az „adatait a rendõrkapitányság” szövegrész helyébe az „adatait – a 24/A. §
(1) bekezdésében foglaltakat kivéve – a rendõrkapitányság” szöveg lép.
Az Rtv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) A rendõr a feladata ellátása során
a) igazoltathatja azt, akinek a személyazonosságát a közrend, a közbiztonság védelme érdekében, bûnmegelõzési
vagy bûnüldözési célból, a tartózkodása jogszerûségének megállapítása céljából, közlekedésrendészeti ellenõrzés
során, továbbá az igazoltatott vagy más természetes, illetve jogi személy és egyéb szervezet jogainak védelme
érdekében kell megállapítani,
b) az igazoltatott személyt lakcímének, tartózkodási helyének – az igazoltatott választása szerint – a lakcímet igazoló
hatósági igazolvánnyal vagy más alkalmas dokumentummal történõ igazolására, vagy a lakcímre, tartózkodási helyre
vonatkozó nyilatkozattételre kérheti fel, valamint
c) amennyiben a 24/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy felkérése alapján igazoltat, úgy az igazoltatott
személyt a b) pontban megjelölt adatok igazolására, vagy ezen adatokra vonatkozó nyilatkozattételre kéri fel.”
Az Rtv. a 34. §-t követõen a következõ alcímmel és 34/A. §-sal egészül ki:
„Intézkedés a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül
távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben
34/A. § (1) A rendõr azt a 14. életévét be nem töltött tanulót, aki nagykorú kísérete nélkül, valamint aki nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni, hogy a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelezõ foglalkozástól
engedéllyel maradt távol, vagy arról engedéllyel távozott el – a nevelési-oktatási intézménnyel történt elõzetes
egyeztetést követõen – a nevelési-oktatási intézmény vezetõjéhez kísérheti.
(2) E § alkalmazásában hitelt érdemlõ igazoláson a nevelési-oktatási intézmény, az orvos, valamint a 14. életévét be
nem töltött tanuló szülõje, törvényes képviselõje által kiállított írásbeli igazolást kell érteni.”
Az Rtv. 69. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendõrség bírói engedéllyel a 63. § (1) bekezdésében meghatározott bûnüldözési célból a súlyos bûncselekmények
esetében, valamint a (3) bekezdésben felsorolt esetekben a nyomozás elrendeléséig]
„a) a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (Btk. 174/A. §), a kitartottság (Btk. 206. §), a hivatali visszaélés
(Btk. 225. §), a visszaélés új pszichoaktív anyaggal (Btk. 283/B. §),”

29. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 247. §-a
a következõ d) ponttal egészül ki:
(A fejezet hatálya alá tartozó fegyveres szerveknél az állományilletékes parancsnok:)
„d) a Készenléti Rendõrség parancsnokának helyettesei,”

30. §

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 63. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A települési – fõvárosban a fõvárosi – önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati természetvédelmi
õrszolgálatot mûködtethet. A települési – fõvárosban a fõvárosi – önkormányzat az önkormányzati természetvédelmi
õrszolgálat megalakítása elõtt az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott
együttmûködési megállapodást köt a rendõrséggel.”
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31. §

(1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vadászati
törvény) 54. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos vadász – amennyiben megfelel a külön jogszabályban írt egyéb feltételeknek – a vadászatra jogosult
megbízása alapján, a vad, valamint élõhelyének védelme érdekében a vadászterületen és a közforgalom elõtt elzárt
magánutakon jogosult, valamint köteles
a) azzal a személlyel szemben, aki a vadászterületen tartózkodik és a vadállományt veszélyezteti,
b) azzal a személlyel szemben, aki vadászterületen vagy annak közvetlen körzetében tartózkodik és a birtokában lévõ
vad, vadhús, szárnyas vad tojása, illetõleg a trófea jogellenes birtoklásával alaposan gyanúsítható,
c) vadvédelmi bírság fizetésének alapjául szolgáló cselekmény alapos gyanúja esetén az elkövetésül használt eszközök
– ideértve a jármûvet is – biztosítása érdekében
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedés és kényszerítõ eszközök alkalmazására.”
(2) A Vadászati törvény 51. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos vadász a vadászati hatóság elõtt a miniszter által az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendeletben meghatározott szövegû esküt tesz. Az eskü letételét követõen a vadászati hatóság a hivatásos vadászt
nyilvántartásba veszi és részére hitelesített szolgálati naplót ad át.”

32. §

(1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Halászati törvény) 34. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Halászati õr a mûködési helye szerinti halászati hatóságnál az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló
törvényben meghatározott vizsgát és a miniszter által rendeletben meghatározott szövegû esküt tesz.”
(2) A Halászati törvény 34. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A halászati õrnek az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott szolgálati
igazolvánnyal, szolgálati jelvénnyel és egyen- vagy formaruhával kell rendelkeznie, valamint az alkalmazási
feltételeknek meg kell felelnie.”
(3) A Halászati törvény 34. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az a halászati õr, aki állami, vagy önkormányzati alkalmazásban áll a (4) bekezdésben meghatározott esetben az
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerinti intézkedéseket és kényszerítõ eszközöket alkalmazhatja.”
(4) A Halászati törvény 34. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A halászati õrök felügyeletét a halászati hatóság – a rendõrséggel együtt – látja el. A halászati õrök hatósági
nyilvántartására, vizsgakövetelményeire, továbbképzésére és mûködésére vonatkozó részletes szabályokat az egyes
rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló törvény, valamint a miniszter rendeletben állapítja meg.”

33. §

(1)

A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
(a továbbiakban: Fbtv.) 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A természetvédelmi õrszolgálat tagja (a továbbiakban: természetvédelmi õr) a nemzeti park igazgatóság
mûködési területén jogosult és köteles
a) a természet, valamint a régészeti örökség védelmére vonatkozó elõírások betartásának ellenõrzése során,
b) a természet és a régészeti örökség védelmének érdekeit sértõ, a természeti értéket és területet – beleértve a védett
természeti értéket és területet, illetve a Natura 2000 területet – (a továbbiakban: természeti érték vagy terület)
veszélyeztetõ vagy károsító, valamint régészeti lelõhelyet károsító jogellenes cselekményt elkövetõ személlyel
szemben,
c) azzal a személlyel szemben, akirõl alaposan feltételezhetõ, hogy jogellenesen szerzett természeti értéket vagy
régészeti leletet tart magánál,
d) azzal a jármûvel szemben, amelyikrõl alaposan feltételezhetõ, hogy azon jogellenesen szerzett természeti érték
vagy régészeti lelet van,
e) a természeti értéket vagy területet károsító vagy veszélyeztetõ, valamint régészeti örökséget károsító jogellenes
cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan gyanúsítható személlyel szemben a jogellenesen
szerzett természeti érték, régészeti lelet megóvása érdekében,
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f) a természet, valamint a régészeti örökség védelmével összefüggõ bûncselekmény elkövetésén tetten ért, illetõleg
annak elkövetésével gyanúsítható, vagy az intézkedésének ellenszegülõ személlyel szemben
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítõ eszközök
alkalmazására.
(2) A természetvédelmi õr az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a nemzeti park igazgatóság mûködési területén
jogosult és köteles
a) jogszabályban meghatározott esetben helyszíni bírságot kiszabni,
b) természeti terület vagy érték károsításának megelõzése, illetve megakadályozása érdekében természeti területet
– a természetvédelmi hatóság egyidejû értesítése mellett, a károsítás veszélyének elhárításáig ideiglenesen, vagy
a természetvédelmi hatóság közlekedést vagy tartózkodást korlátozó vagy megtiltó határozata alapján – bárki
számára nyilvánvalóan észlelhetõ, továbbá az életet, a testi épséget és a vagyonbiztonságot nem veszélyeztetõ
módon lezárni,
c) intézkedése végrehajtásának helyszíni biztosítása érdekében természeti területet – bárki számára nyilvánvalóan
észlelhetõ, továbbá az életet, a testi épséget és a vagyonbiztonságot nem veszélyeztetõ módon – lezárni.”
Az Fbtv. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) Az önkormányzati természetvédelmi õr formaruhával ellátott, intézkedésre jogosult hivatalos személy, aki
a helyi jelentõségû védett természeti területen jogosult és köteles
a) a helyi jelentõségû védett természeti területre vonatkozó elõírások betartásának ellenõrzése során,
b) a helyi jelentõségû védett természeti területet veszélyeztetõ vagy károsító cselekményt elkövetõ személlyel
szemben,
c) a helyi jelentõségû védett természeti területen károsító vagy veszélyeztetõ cselekmény elkövetésén tetten ért, vagy
ezzel alaposan gyanúsítható személlyel szemben a területrõl származó és jogellenesen szerzett természeti vagy védett
természeti érték megóvása érdekében
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítõ eszközök
alkalmazására.
(2) Az önkormányzati természetvédelmi õr az (1) bekezdésben meghatározottakon túl jogosult és köteles
a jogszabályban meghatározott esetben helyszíni bírságot kiszabni.
(3) Az önkormányzati természetvédelmi õr az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézkedéseivel szembeni
ellenszegülés leküzdésére az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott kényszerítõ
eszközt alkalmazhat.”
Az Fbtv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A természetvédelmi õr és az önkormányzati természetvédelmi õr által alkalmazott intézkedések és kényszerítõ
eszközök jelentésére és kivizsgálásnak rendjére az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl,
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
Az Fbtv. 19. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az önkormányzat a mezei õrszolgálat megalakítása elõtt az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló
törvényben meghatározott együttmûködési megállapodást köt a rendõrséggel.”
Az Fbtv. 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A mezõõr e törvénybõl, a mûködési és szolgálati szabályzatból, mezõgazdasági alapismeretbõl,
lõfegyverismeretbõl, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott ismeretekbõl
vizsgát tesz.
(2) A mezõõrnek az e törvényben meghatározott tevékenység folytatására való jogosultságát a rendõrség által kiadott
szolgálati igazolványa igazolja. A mezõõr szolgálati igazolványának, tartalmára, kiadására, nyilvántartásba vételére és
nyilvánosságára az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezései az irányadók. A mezõgazdasági
igazgatási szerv a mezõõr számára az elõírt vizsga és eskü letétele után szolgálati naplót ad ki.”
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(6) Az Fbtv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A mezõõr a mûködési területén
a) azzal a jármûvel szemben, amelyrõl alaposan feltételezhetõ, hogy azon a mûködési területrõl származó
jogellenesen szerzett szállítmány van,
b) azzal a személlyel szemben, aki a nála vagy az általa használt jármûvön levõ szállítmány megszerzésének
jogszerûségét nem valószínûsíti
jogosult és köteles az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítõ
eszközök alkalmazására.”
(7) Az Fbtv. 23. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A mezõõr a mûködési területén jogosult és köteles az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a jogtalanul
legeltetett, illetõleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni.”
(8) Az Fbtv. 29. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hegyõrnek az e törvényben meghatározott tevékenység folytatására való jogosultságát a rendõrség által kiadott
szolgálati igazolvány igazolja. A hegyõr szolgálati igazolványának tartalmára, kiadására, nyilvántartásba vételére és
nyilvánosságára az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezései az irányadók. A hegybíró a hegyõr
számára az elõírt vizsga és eskü letétele után szolgálati naplót ad ki.”
34. §

(1) A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. §-a következõ (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) Az önkormányzat a közterület-felügyelet megalakítás elõtt az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló
törvényben meghatározott együttmûködési megállapodást köt a rendõrséggel.”
(2) A Kftv. 1. § (4) bekezdése következõ h) ponttal egészül ki:
(A felügyelet feladata:)
„h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerû használatának és birtoklásának az ellenõrzése.”
(3) A Kftv. 1. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A feladatkörében eljáró felügyelõ hivatalos személy. A felügyelõ az e törvényben meghatározott feladatkörében
eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenõrizni a jogszabályban elõírt kötelezettségek megtartását,
jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló
törvényben meghatározott intézkedést megtenni. A felügyelõnek az e törvényben meghatározott tevékenység
folytatására, valamint az intézkedésére való jogosultságát a rendõrség által kiadott szolgálati igazolvány igazolja.”
(4) A Kftv. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felügyelõnek – a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben meghatározottakon túl – vizsgát kell tennie
e törvény és a végrehajtására kiadott, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl,
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben
meghatározott rendelkezések ismeretébõl.
(4) A halászati õrre, az önkormányzati természetvédelmi õrre, a mezõõrre, az erdészeti szakszemélyzet tagjára és
a jogosult erdészeti szakszemélyzet tagjára elõírt képzettségi feltételek megléte esetén a feladatát ellátó
közterület-felügyelõ, amennyiben a munkaköréhez tartozó mûködési területek fekvése egybeesik, megbízható
a halászati õr, az önkormányzati természetvédelmi õr, a mezõõr, az erdészeti szakszemélyzet tagja és a jogosult
erdészeti szakszemélyzet tagja hatáskörébe tartozó feladatok ellátásával.”
(5) A Kftv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § A felügyelõ szolgálati igazolványának tartalmára, kiadására, nyilvántartásba vételére és nyilvánosságára az
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.”
(6) A Kftv. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § A felügyelõ a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerû intézkedés céljából
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítõ eszközöket
alkalmazhatja.”
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(7) A Kftv. 23. § (3) bekezdésében a „elbírálása a rendõrség hatáskörébe tartozik” szövegrész helyébe a „elbírálására az
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak” szöveg lép.
(8) A Kftv. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. § Akinek a felügyelõ intézkedése, annak elmulasztása, a kényszerítõ eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét
sértette, panasszal fordulhat a rendõrséghez. A panasz elõterjesztésére, valamint elbírálására az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
35. §

(1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
(a továbbiakban: SzVMt.) 5. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére mûködési engedély nem adható annak
a) az egyéni vállalkozónak, aki, vagy annak az egyéni cégnek, illetve gazdasági társaságnak, amelynek vezetõ
tisztségviselõje büntetett elõéletû, vagy e törvényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés
hatálya alatt áll,
b) az egyéni vállalkozónak, akivel, vagy annak az egyéni cégnek, illetve gazdasági társaságnak, amelynek természetes
személy tagja, tulajdonosa olyan vállalkozásnak volt tagja vagy tulajdonosa, amellyel szemben a rendõrség két éven
belül felügyeleti bírságot szabott ki, és azt nem fizették meg, és
c) a jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaságnak, amelyet jogerõs ítélet a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló törvényben foglaltak szerint a személy- és vagyonvédelmi
tevékenység gyakorlásától eltiltott.”
(2) Az SzVMt. 5/A. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Tervezõ-szerelõ vagy magánnyomozói tevékenység végzésére mûködési engedély nem adható annak
a) az egyéni vállalkozónak, aki, vagy annak az egyéni cégnek, illetve gazdasági társaságnak, amelynek vezetõ
tisztségviselõje büntetett elõéletû, vagy e törvényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés
hatálya alatt áll,
b) az egyéni vállalkozónak, akivel, vagy annak az egyéni cégnek, illetve gazdasági társaságnak, amelynek természetes
személy tagja, tulajdonosa olyan vállalkozásnak volt tagja vagy tulajdonosa, amellyel szemben a rendõrség két éven
belül felügyeleti bírságot szabott ki, és azt nem fizették meg,
c) a jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaságnak, amelyet jogerõs ítélet a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló törvényben foglaltak szerint a tervezõ-szerelõ vagy magánnyomozói
tevékenység gyakorlásától eltiltott.”
(3) Az SzVMt. 6. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerinti személy- és vagyonõr a tevékenységét, abban az esetben
kezdheti meg, ha az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott alkalmazási feltételeknek eleget
tesz. E személyek vonatkozásában a (3) és (4) bekezdés nem alkalmazható.”
(4) Az SzVMt. 38. § (1) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:
[A kamara]
„l) valamennyi személy- és vagyonõr tekintetében elbírálja az e törvény 26–29. §-aiban meghatározott jogosultságok
gyakorlásával szemben benyújtott, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott panaszt,”
(5) Az SzVMt. a 62. §-t követõen a következõ 62/A. §-sal és címmel egészül ki:
„A személy- és vagyonõr intézkedésével szembeni panasz elbírálása
62/A. § (1) Az intézkedést foganatosító személy- és vagyonõrrel szemben benyújtott panaszt az intézkedés helye
szerint illetékes az alapszabályban meghatározott területi szervezet bírálja el harminc napon belül közigazgatási
hatósági eljárás szabályai szerint.
(2) A elsõ fokú döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálását az országos szervezet alapszabályában kijelölt szerve
bírálja el.”
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(6) Az SzVMt. 65. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az e törvényben elõírt szabályok súlyos megsértésének minõsül)
„b) a 14. és 15. §-ban, a 16. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott szabályoknak a hatóság figyelmeztetése ellenére
történõ ismételt megsértése.”
36. §

(1) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 98. §-a
a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az erdészeti szakszemélyzet az e törvényben meghatározott tevékenység folytatására, valamint az intézkedésére
való jogosultságát a rendõrség által kiadott szolgálati igazolvány igazolja.
(1b) Az erdészeti szakszemélyzet szolgálati igazolványának tartalmára, kiadására, nyilvántartásba vételére és
nyilvánosságára, valamint szolgálati jelvényére az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl,
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezései az
irányadók.”
(2) Az Evt. 98. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az erdészeti szakszemélyzet õrzési tevékenysége során az erdõben, erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül
szolgáló földterületen és az erdészeti magánúton jogosult
a) az erdõt veszélyeztetõ vagy károsító jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért személlyel szemben,
b) olyan jármû vezetõjével szemben, amelyrõl alaposan feltételezhetõ, hogy azon jogellenesen szerzett fa-,
szaporítóanyag, illetve egyéb erdei termék van,
c) az erdõt veszélyeztetõ vagy károsító jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan
gyanúsítható személlyel szemben a jogellenesen szerzett faanyag és szaporítóanyag, valamint egyéb erdei termék,
valamint az elkövetéshez (veszélyeztetéshez) használt eszköz biztosítása érdekében
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítõ eszközök
alkalmazására.”
(3) Az Evt. 103. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„103. § (1) Az erdészeti hatósági feladatokat ellátó személyek részére szolgálati igazolványt a rendõrség állít ki.
(2) Az erdészeti hatóság eljárása során jogosult
a) az erdõgazdálkodó és a tulajdonos engedélye nélkül külön térítés fizetése nélkül valamennyi erdészeti magánúton
közlekedni, az erdõt és a fásítást bejárni, ott vizsgálatot, mérést, megfigyelést, valamint az azok elvégzéséhez
szükséges mértékig vizsgálati mintát venni,
b) az erdõben folyó tevékenység jogszerûségét ellenõrizni, a jogszerûtlen tevékenység leállítását elrendelni,
c) az erdõt és a fásítást veszélyeztetõ tevékenység beszüntetését, illetve az attól való tartózkodást elrendelni.
(3) Az állam az erdõ védelme, károsításának megelõzése, valamint az erdészeti hatósági tevékenységhez kapcsolódó
ellenõrzés érdekében az erdészeti hatóság szervezetében – a bejelentések fogadására és kezelésére 24 órában
alkalmas – erdõvédelmi szolgálatot mûködtet.
(4) Az erdõvédelmi szolgálat tagja az erdészeti hatóság illetékességi területén jogosult és köteles
a) az erdõk védelmére vonatkozó elõírások betartásának ellenõrzése során,
b) az erdõket veszélyeztetõ vagy károsító, jogellenes cselekményt elkövetõ személlyel szemben,
c) olyan jármû vezetõjével szemben, amelyrõl alaposan feltételezhetõ, hogy azon jogellenesen szerzett faanyag,
szaporítóanyag vagy egyéb erdei termék van,
d) az erdõket veszélyeztetõ vagy károsító jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan
gyanúsítható személlyel szemben a jogellenesen szerzett faanyag és szaporítóanyag, illetve egyéb erdei termék,
valamint az elkövetéshez (veszélyeztetéshez) használt eszköz biztosítása érdekében,
e) a bûncselekmény elkövetésén tetten ért vagy az intézkedésének ellenszegülõ személlyel szemben
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítõ eszközök
alkalmazására.
(5) Az erdõvédelmi szolgálat tagja vegyi eszköz és – a fegyvertartásra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak
szerint – maroklõfegyver tartására jogosult, melyet külterületen, egyen- vagy formaruhás szolgálatban nyíltan
viselhet.”
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37. §

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvény 4/A. § (1) bekezdése a következõ szöveggel egészül ki:
„A közfoglalkoztató javaslatára a legalább kétéves közfoglalkoztatási jogviszony követelménye alól
a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter felmentést adhat.”

38. §

(1) A polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Põtv.) 3. §
(2) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[A polgárõr egyesület az (1) bekezdésben foglalt polgárõri tevékenységén túlmenõen kiegészítõ feladatként önkéntesen
közremûködhet]
„j) a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatás rendjének biztosításában.”
(2) A Põtv. 4. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A polgárõr egyesület a 3. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott feladat ellátását akkor kezdheti meg, valamint
végezheti, ha a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatást végzõ vállalkozással együttmûködési
megállapodást köt.
(5) A (4) bekezdés szerinti együttmûködési megállapodással rendelkezõ polgárõr egyesület mûködési területe
– a (3) bekezdésen túl – kiterjed a közforgalmú vasúti személyszállítási eszköz területére is.”
(3) A Põtv. 5. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 4. § (4) bekezdésben meghatározott együttmûködési megállapodásra az (1)–(8) bekezdésben meghatározott
elõírásokat kell értelemszerûen alkalmazni, azzal, hogy a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatást végzõ
vállalkozás a polgárõr részére írásbeli igazolást állít ki a tevékenység folytatásához.”
(4) A Põtv. 6. § (1) bekezdésében a „valamint a hivatásos vadászokkal” szövegrész helyébe a „a hivatásos vadászokkal,
valamint a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatást végzõ vállalkozással” szöveg lép.
(5) A Põtv. 9. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(Az Országos Polgárõr Szövetség további feladatai:)
„i) a polgárõröket a polgárõr tevékenység végzésére jogosító igazolvánnyal ellátja.”
(6) A Põtv. 14. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A polgárõr az egyesülete mûködési területén kívül is elláthatja tevékenységét, ha)
„e) a polgárõr egyesület a – 3. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott feladat ellátására – közforgalmú vasúti
személyszállítási szolgáltatást végzõ vállalkozással együttmûködési megállapodást kötött.”
(7) A Põtv. 15. § (4) bekezdésében a „polgárõr közterületen lát el” szövegrész helyébe a „polgárõr közterületen, vagy
közforgalmú személyszállítási eszközön lát el” szöveg lép.
(8) A Põtv. 15. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 3. § (2) bekezdés j) pontja szerinti kiegészítõ feladata ellátása során a polgárõr köteles magánál tartani
a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatást végzõ vállalkozás által kiállított igazolást.”
(9) A Põtv. 26. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Országos Polgárõr Szövetség, a területi polgárõr szövetség, a polgárõr egyesület, valamint a polgárõr saját
költségén is gondoskodhat a formaruha beszerzésérõl azzal, hogy ebben az esetben a központi költségvetés
(1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kötelezettsége nem áll fenn.”
(10) A Põtv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 26. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti ruházat vagy annak fedezete a központi költségvetésben – az
e törvénynek megfelelõen átalakult, e törvény szerint mûködõ polgárõr egyesületek tagja vonatkozásában – 2013.
január 1-jét követõen biztosítható. Az új formaruhák biztosításáig az e törvény hatálybalépését megelõzõen használt
formaruhák tovább használhatók, amennyiben megfelelnek a 15. § (3) bekezdésében foglalt követelményeknek.”

39. §

(1) A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) 41. § (7) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(7) A gyermek, tanuló adatai közül]
„a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülõje neve, törvényes képviselõje neve, szülõje,
törvényes képviselõje lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje,
megszûnése, magántanulói jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon
a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelezõ foglalkozástól való távolmaradás jogszerûségének ellenõrzése
és a tanuló szülõjével, törvényes képviselõjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával,
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a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendõrség, ügyészség, települési önkormányzat
jegyzõje, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,”
(2) A Köznevelési törvény a 44. § (6) bekezdését követõen a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által
szervezett kötelezõ foglalkozástól való távolmaradás jogszerûségének ellenõrzése, valamint a nevelési-oktatási
intézménnyel és a tanuló szülõjével, törvényes képviselõjével való kapcsolatfelvétel céljából az (5) bekezdés a)–c),
f)–h), j)–m) és o) pontjában foglalt adatok a rendõrség részére továbbíthatók.”
40. §

(1) A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény
(a továbbiakban: Szabs. tv.) 73. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt bárki visszatarthatja, köteles azonban õt
a rendõrségnek haladéktalanul átadni.”
(2) A Szabs. tv. 74. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 39. § (2) bekezdés e)–f) és h)–i) pontja szerint helyszíni bírság kiszabására jogosult az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról szóló törvényben meghatározottak szerint jogosult a ruházat, csomag és jármû átvizsgálására.”
(3) A Szabs. tv. a 126. §-t követõen a következõ 96/A. alcímmel és 126/A. §-sal egészül ki:
„96/A. A helyszíni bírság kiszabására jogosultak által történõ bíróság elé állítás
126/A. § (1) A 39. § (2) bekezdés e)–f) és h)–i) pontjában meghatározott személy szabálysértési elzárással is büntethetõ
azon szabálysértések esetén, ahol a helyszíni bírság kiszabására jogosult személy a szabálysértés elkövetésén tetten
ért személyt – ha a tárgyalás megtartásának nincsen akadálya – az elkövetés helye szerint illetékes helyi bíróságra
elõállíthatja. Elõállítás esetén a bíróság részére a feljelentést elõterjeszti, a rendelkezésre álló bizonyítékokat
a bíróságnak átadja, valamint javaslatot tesz a büntetés mértékére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy gondoskodik arról, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson
rendelkezésre álljanak, továbbá közli az eljárás alá vont személlyel, hogy milyen szabálysértés miatt és milyen
bizonyítékok alapján állítja bíróság elé.
(3) A bíróság nem tart tárgyalást, ha megállapítja, hogy az elõállítás nem volt jogszerû. Ha a tárgyalás megtartásának
nincs akadálya, akkor a 125. § (3) bekezdése szerint jár el.
(4) A végzés ellen az (1) bekezdésben meghatározott személy az e törvényben meghatározott jogorvoslattal élhet.”

21. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
41. §

E törvény 28. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

22. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
42. §

Hatályát veszti:
1. a Vadászati törvény 54. § (3) bekezdésében a „továbbá könnygázszóró” szövegrész és a (4) bekezdése,
2. a Halászati törvény 34. § (4) bekezdés b) pontjában a „jármûvét átvizsgálni” szövegrész, „az élettelen halat
elismervény ellenében visszatartani” szövegrész, valamint a c) pontjában „az élettelen halat elismervény
ellenében visszatartani” szövegrész,
3. az Fbtv.
a)
13. § (1) és (2) bekezdése,
b)
15. §
ba) (4) bekezdésében „A tájékoztatás módját és tartalmát együttmûködési megállapodásban kell rögzíteni.”
szövegrész,
bb) (2) bekezdése,
c)
a 15/A–15/E. §-a,
d)
20. § (2) bekezdése,
e)
24–26. §-a,
4. a Kftv.
a)
2. § (2) bekezdése,
b)
5. §-a,
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c)

5.

6.

6. § (3) bekezdésében az „A tájékoztatás módját és tartalmát együttmûködési megállapodásban kell
rögzíteni.” szövegrész,
d)
8. §-a,
e)
13/A. §-a,
f)
16. §-a,
g)
18. §-a,
h)
a 19. §-ában „A felügyelõ az intézkedéssel egyidejûleg köteles felhívni az elkövetõt a szabálysértés azonnali
vagy ésszerû határidõn belüli megszüntetésére.” szövegrész,
i)
22. § (2) bekezdése,
j)
23. § (4)–(6) bekezdése,
k)
24. §-a,
l)
26/B. §-a,
az Evt.
a)
99. §-a,
b)
100/A. §-a,
c)
100/B. §-a,
d)
104. §-a,
a Põtv.
a)
9. § (1) bekezdés a) pontja,
b)
28. § f) pontja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXXI. törvény
a világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról*
1. §

A világörökségrõl szóló 2011. évi LXXII. törvény 13. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„(6) A miniszter – az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter közremûködésével – e törvény hatálybalépését
követõ tizenkét hónapon belül felülvizsgálja a világörökségi helyszínen található, állami tulajdonban lévõ
vagyonelemek hasznosítására vonatkozó bérleti, vagyonkezelési vagy egyéb használati jogviszonyt alapító
szerzõdéseket. Amennyiben a miniszter megállapítja, hogy valamely szerzõdés az Egyezményben vagy e törvényben
rögzített célokkal ellentétes vagy azok megvalósítását jelentõs mértékben korlátozza, illetve akadályozza, errõl értesíti:
a) a vagyonelem hasznosításért felelõs szervezetet, valamint
b) a vagyonelemet szerzõdés alapján hasznosító személyt, jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdálkodó szervezetet.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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2012. évi CXXII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban
diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös képviseletrõl szóló Megállapodás
kihirdetésérõl*
1. §

Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya
között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös képviseletrõl szóló
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §

A Cseh Köztársaság által a Magyar Köztársaságnak megküldött szóbeli jegyzék, és az arra adott válasz (a Megállapodást
létrehozó jegyzékek) hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következõ:
1. “The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic presents its compliments to the Embassy of the Republic of
Hungary and has the honour to propose to conclude bilateral agreement between the Government of the Czech
Republic and the Government of the Republic of Hungary on the mutual representation by their diplomatic missions
and consular posts in processing visas which reads as follows:
«Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary
on the Mutual Representation by their Diplomatic Missions and Consular Posts in Processing Visas
The Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary
(hereinafter referred to as the “Contracting Parties” and separately as the “Contracting Party”)
have agreed as follows:

Article 1
(1) The Contracting Parties shall represent each other in processing visas taking into consideration the provisions of
the Regulation (EC) No. 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing
a Community Code on Visas (hereinafter: Visa Code), this Agreement and the implementing agreements concluded
pursuant to Article 3 of the present Agreement.
(2) The representation shall fully respect the provisions of Article 8 paragraph 4 (d) of the Visa Code in the version
applicable at the given time.
(3) Acting under paragraphs (1) and (2) of this Article, the diplomatic missions and consular posts of the Contracting
Parties shall render each other all appropriate assistance.

Article 2
Acting under Article 1, the representing Contracting Party shall act as diligently as if processing visas on its own behalf.
However, no Contracting Party can be made liable for activities performed on behalf of the other Contracting Party.

Article 3
The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall conclude implementing agreements which designate the
diplomatic missions and consular posts to which this Agreement shall be applied, as well as the necessary technical
details not regulated by the Visa Code.

Article 4
This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the month in which the Contracting
Parties have notified each other through diplomatic channels that their constitutional requirements for such entry into
force have been fulfilled. The relevant date shall be the date of receipt of the last notification.

Article 5
This Agreement shall be concluded for an unlimited period. It may be terminated at any time by a notification through
diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement shall remain in force for thirty
(30) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el.
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Article 6
The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The starting and
closing date of the suspension shall be notified through diplomatic channels and shall become effective thirty
(30) days after notification, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.»
The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic proposes that if the aforementioned is acceptable to the
Hungarian Contracting Party, this Note and the Note Verbal of the Embassy of the Republic of Hungary in reply
constitue an agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of
Hungary on the mutual representation by their diplomatic missions and consular posts in processing visas that enters
into force on the day as stated in Article 4.
The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic avails itself of the opportunity to renew to the Embassy of the
Republic of Hungary the assurances of its highest consideration.”
2. “The Embassy of the Republic of Hungary in Prague presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the
Czech Republic and has the honour to confirm the receipt of the note verbale No. 304656/2011-KKM of the Esteemed
Ministry which reads as follows:
The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic presents its compliments to the Embassy of the Republic of
Hungary and has the honour to propose to conclude bilateral agreement between the Government of the Czech
Republic and the Government of the Republic of Hungary on the mutual representation by their diplomatic missions
and consular posts in processing visas which reads as follows:
«Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary
on the Mutual Representation by their Diplomatic Missions and Consular Posts in Processing Visas
The Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary
(hereinafter referred to as the “Contracting Parties” and separately as the “Contracting Party”)
have agreed as follows:

Article 1
(1) The Contracting Parties shall represent each other in processing visas taking into consideration the provisions of
the Regulation (EC) No. 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing
a Community Code on Visas (hereinafter: Visa Code), this Agreement and the implementing agreements concluded
pursuant to Article 3 of the present Agreement.
(2) The representation shall fully respect the provisions of Article 8 paragraph 4 (d) of the Visa Code in the version
applicable at the given time.
(3) Acting under paragraphs (1) and (2) of this Article, the diplomatic missions and consular posts of the Contracting
Parties shall render each other all appropriate assistance.

Article 2
Acting under Article 1, the representing Contracting Party shall act as diligently as if processing visas on its own behalf.
However, no Contracting Party can be made liable for activities performed on behalf of the other Contracting Party.

Article 3
The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall conclude implementing agreements which designate the
diplomatic missions and consular posts to which this Agreement shall be applied, as well as the necessary technical
details not regulated by the Visa Code.

Article 4
This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the month in which the Contracting
Parties have notified each other through diplomatic channels that their constitutional requirements for such entry into
force have been fulfilled. The relevant date shall be the date of receipt of the last notification.

Article 5
This Agreement shall be concluded for an unlimited period. It may be terminated at any time by a notification through
diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement shall remain in force for thirty
(30) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.

Article 6
The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The starting and
closing date of the suspension shall be notified through diplomatic channels and shall become effective thirty (30)
days after notification, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.»
The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic proposes that if the aforementioned is acceptable to the
Hungarian Contracting Party, this Note and the Note Verbal of the Embassy of the Republic of Hungary in reply
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constitue an Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of
Hungary on the mutual representation by their diplomatic missions and consular posts in processing visas that enters
into force on the day as stated in Article 4.
The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic avails itself of the opportunity to renew to the Embassy of the
Republic of Hungary the assurances of its highest consideration.
The Embassy of the Republic of Hungary in Prague has the honour to communicate that the above Agreement is
acceptable to the Hungarian Contracting Party, therefore the above Note Verbal and the present Note Verbal
constitue an Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Czech
Republic on the mutual representation by their diplomatic missions and consular posts in processing visas that enters
into force on the day as stated in Article 4.
The Embassy of the Republic of Hungary in Prague avails itself of the opportunity to renew to the Ministry of Foreign
Affairs of the Czech Republic the assurances of its highest consideration.”
1. „A Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Nagykövetségének és van
szerencséje javaslatot tenni a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti,
a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös képviseletrõl szóló kétoldalú
megállapodás megkötésére, amelynek a szövege a következõ:
«Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban
diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös képviseletrõl
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya
(a továbbiakban mint ”Szerzõdõ Felek”, és külön mint „Szerzõdõ Fél”);
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i, a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló
810/2009/EK rendeletének (a továbbiakban: Vízumkódex) rendelkezései, a jelen Megállapodás, valamint a jelen
Megállapodás 3. cikkében foglaltak szerint kötött végrehajtási megállapodások rendelkezéseinek megfelelõen járnak
el egymás nevében a vízumeljárásban.
(2) A vízumképviselet során a Vízumkódex hatályos 8. cikk (4) bekezdés d) pontjában foglaltakat teljes mértékben
figyelembe kell venni.
(3) A jelen Cikk (1)–(2) bekezdések rendelkezései alapján eljárva a Szerzõdõ Felek diplomáciai és konzuli képviseletei
minden megfelelõ módon segítik egymást.

2. Cikk
Az 1. Cikk rendelkezései alapján eljárva a képviseletet ellátó Szerzõdõ Fél ugyanolyan gondosságot tanúsít
a vízumeljárásban, mintha saját nevében járna el. Mindamellett az egyik Szerzõdõ Féltõl átvállalt tevékenysége
tekintetében a másik Szerzõdõ Fél nem tartozik felelõsséggel.

3. Cikk
A Szerzõdõ Felek Külügyminisztériumai végrehajtási megállapodásban kijelölik azokat a diplomáciai és konzuli
képviseleteket, amelyekre a jelen Megállapodás vonatkozik, valamint meghatározzák az együttmûködésnek
a Vízumkódex által nem szabályozott technikai részletszabályait.

4. Cikk
A jelen Megállapodás az azt követõ hónap elsõ napján lép hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai
jegyzékváltás útján értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, nemzeti jogukban
foglalt feltételeket teljesítették. A hatálybalépés meghatározásánál irányadó idõpont az utolsó értesítés
kézhezvételének napja.

5. Cikk
A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól. Azt bármelyik Szerzõdõ Fél írásos értesítéssel bármikor felmondhatja.
Felmondás esetén a Megállapodás harminc (30) napig marad hatályban attól a naptól számítva, amelyen a másik
Szerzõdõ Fél az értesítést kézhez vette.

6. Cikk
A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás alkalmazását bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik.
A felfüggesztés kezdõ és befejezõ idõpontját diplomáciai úton kell közölni, és az az értesítést követõ harminc (30) nap
elteltével veszi kezdetét, hacsak a Szerzõdõ Felek másként nem állapodnak meg.»
A Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma javasolja, hogy ha a fentiek elfogadhatók a Magyar Szerzõdõ Fél számára,
akkor a jelen Jegyzék, valamint a Magyar Köztársaság Nagykövetségének Válaszjegyzéke megállapodást képez a Cseh
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Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli
képviseleteik útján történõ kölcsönös képviseletrõl, amely a 4. cikkben meghatározott napon lép hatályba.
A Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy ezúton is nagyrabecsülését fejezze ki
a Magyar Köztársaság Nagykövetségének.”
2. „A Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki a Cseh Köztársaság Külügyminisztériumának és van
szerencséje visszaigazolni a Tisztelt Minisztérium No. 304656/2011-KKM számú szóbeli jegyzékének kézhezvételét,
amelynek a szövege a következõ:
A Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Nagykövetségének és van
szerencséje javaslatot tenni a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti,
a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös képviseletrõl szóló kétoldalú
megállapodás megkötésére, amelynek a szövege a következõ:
«Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban
diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös képviseletrõl
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya
(a továbbiakban mint „Szerzõdõ Felek”, és külön mint „Szerzõdõ Fél”);
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i, a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló
810/2009/EK rendeletének (a továbbiakban: Vízumkódex) rendelkezései, a jelen Megállapodás, valamint a jelen
Megállapodás 3. cikkében foglaltak szerint kötött végrehajtási megállapodások rendelkezéseinek megfelelõen járnak
el egymás nevében a vízumeljárásban.
(2) A vízumképviselet során a Vízumkódex hatályos 8. cikk (4) bekezdés d) pontjában foglaltakat teljes mértékben
figyelembe kell venni.
(3) A jelen Cikk (1)–(2) bekezdések rendelkezései alapján eljárva a Szerzõdõ Felek diplomáciai és konzuli képviseletei
minden megfelelõ módon segítik egymást.

2. Cikk
Az 1. Cikk rendelkezései alapján eljárva a képviseletet ellátó Szerzõdõ Fél ugyanolyan gondosságot tanúsít
a vízumeljárásban, mintha saját nevében járna el. Mindamellett az egyik Szerzõdõ Féltõl átvállalt tevékenysége
tekintetében a másik Szerzõdõ Fél nem tartozik felelõsséggel.

3. Cikk
A Szerzõdõ Felek Külügyminisztériumai végrehajtási megállapodásban kijelölik azokat a diplomáciai és konzuli
képviseleteket, amelyekre a jelen Megállapodás vonatkozik, valamint meghatározzák az együttmûködésnek
a Vízumkódex által nem szabályozott technikai részletszabályait.

4. Cikk
A jelen Megállapodás az azt követõ hónap elsõ napján lép hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai
jegyzékváltás útján értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, nemzeti jogukban
foglalt feltételeket teljesítették. A hatálybalépés meghatározásánál irányadó idõpont az utolsó értesítés
kézhezvételének napja.

5. Cikk
A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól. Azt bármelyik Szerzõdõ Fél írásos értesítéssel bármikor felmondhatja.
Felmondás esetén a Megállapodás harminc (30) napig marad hatályban attól a naptól számítva, amelyen a másik
Szerzõdõ Fél az értesítést kézhez vette.

6. Cikk
A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás alkalmazását bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik.
A felfüggesztés kezdõ és befejezõ idõpontját diplomáciai úton kell közölni, és az az értesítést követõ harminc (30) nap
elteltével veszi kezdetét, hacsak a Szerzõdõ Felek másként nem állapodnak meg.»
A Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma javasolja, hogy ha a fentiek elfogadhatók a Magyar Szerzõdõ Fél számára,
akkor a jelen Jegyzék, valamint a Magyar Köztársaság Nagykövetségének Válaszjegyzéke megállapodást képez a Cseh
Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli
képviseleteik útján történõ kölcsönös képviseletrõl, amely a 4. cikkben meghatározott napon lép hatályba.
A Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy ezúton is nagyrabecsülését fejezze ki
a Magyar Köztársaság Nagykövetségének.
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A Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetségének van szerencséje jelezni, hogy a fenti Megállapodás elfogadható
a Magyar Szerzõdõ Fél számára, ezért a fenti szóbeli jegyzék, és a jelen szóbeli jegyzék Megállapodást hoz létre
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli
képviseleteik útján történõ kölcsönös képviseletrõl, amely a 4. cikkben meghatározott napon lép hatályba.
A Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetsége megragadja az alkalmat, hogy ezúton is nagyrabecsülését fejezze ki
a Cseh Köztársaság Külügyminisztériumának.”
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2–3. §-ok a Megállapodás 4. Cikkében meghatározott idõpontban lépnek hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2–3. §-ai hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter – annak
ismertté válását követõen – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl
A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

E rendelet hatálya kiterjed
a) a Magyarország által az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ
vagy az Európai Unió jogi aktusából következõ és helyi önkormányzati beavatkozás keretében megvalósítható
beruházásokra, ha
aa) a támogatási szerzõdés megkötése megtörtént és a beruházás megkezdõdött, vagy
ab) a támogatás rendelkezésre áll, de a helyi önkormányzat az arra vonatkozó pályázatát nem nyújtotta be vagy
a beruházást nem kezdte meg;
b) a helyi önkormányzat által az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggõ, az a) pont alá nem tartozó beruházásokra (a továbbiakban a) és b) pont együtt: beruházás).

2. §

A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) figyelemmel kíséri az 1. §-ban meghatározott
kötelezettségvállalások teljesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását. A miniszter tevékenysége
tapasztalatairól évente jelentést készít a Kormány számára.

3. §

(1) A miniszter a beruházás megvalósítása érdekében a támogatási konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkezõ miniszter (a továbbiakban: érintett miniszter), valamint más állami szervek, gazdasági
szervezetek bevonásával konzultációt kezdeményezhet, szakmai segítséget nyújthat a helyi önkormányzat számára.
(2) Ha az 1. §-ban meghatározott kötelezettség teljesítése veszélybe kerül – különösen ha a vállalt kötelezettség határideje
eredménytelenül telt el, vagy a határidõben történõ teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll – a miniszter a helyi
önkormányzattal folytatott egyeztetést követõen a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszterrel és az érintett miniszterrel
elõterjesztést készít a Kormány részére a beruházásnak a Kormány saját hatáskörében történõ megvalósításáról.

4. §

A támogató képviseletében eljáró szervezet (a továbbiakban: szervezet) a miniszter kérésére az adott önkormányzati
beruházás megvalósításának átvállalásával kapcsolatos állásfoglalást ad, amelyhez csatolja a Magyar Államkincstárnak
az érintett beruházásra rendelkezésre álló jövõbeni fedezet mértékérõl való tájékoztatását.

5. §

A 3. § (2) bekezdésben meghatározott elõterjesztés alapján, ha a kötelezettség teljesítése érdekében szükséges a
Kormány – indokolt esetben a beruházással érintett nemzetközi szervezet tájékoztatását követõen – indokolással
ellátott egyedi határozatban dönt a beruházás saját hatáskörben történõ megvalósításáról. A Kormány kijelöli azt az
állami szervet, amelynek gondoskodnia kell a beruházás megvalósításáról.

6. §

Az 5. §-ban meghatározott esetben a szervezet a támogatási szerzõdésnek a Kormány döntésében foglaltaknak
megfelelõ módosítását kezdeményezi. A módosított szerzõdésnek tartalmaznia kell különösen
a) a felek közötti elszámolásra,
b) az önkormányzat tûrési kötelezettségének tartalmára,
c) a módosított támogatási szerzõdés bíróság elõtti megtámadására
vonatkozó rendelkezéseket.

7. §

E rendelet az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény
hatálybalépésével egyidejûleg lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 20/2012. (VII. 23.) NGM rendelete
a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes
szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56/A. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és
w) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009.
(I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 23-i 589/2008/EK bizottsági rendeletben meghatározott tojás
esetén fel kell tüntetni a tojás kilogrammjára számított legmagasabb egységárat is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egységár kiszámításához az alábbi tömegértékeket kell figyelembe venni:
a) „S” tömegosztályú tojás esetén
aa) 43 g/db, vagy
ab) ha a csomagolási egységben vagy – nem csomagolt formában értékesített tojás esetén – a tételben található ennél
kisebb tömegû tojás, a legkisebb tojás tömegértéke,
b) „M” tömegosztályú tojás esetén 53 g/db,
c) „L” tömegosztályú tojás esetén 63 g/db,
d) „XL” tömegosztályú tojás esetén 73 g/db,
e) ha a csomagolási egységben különbözõ tömegosztályú tojások találhatók, a csomagoláson jelölt legkisebb
tömegre vonatkozó, az a)–c) pontok szerinti tömegérték.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik a helyi piacon értékesített tojások jelölésérõl szóló 83/2005.
(IX. 17.) FVM–EüM–GKM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, a gazdaságában legfeljebb 50 tojótyúkot tartó
termelõ által termelt és a termelési régión belül mûködõ helyi piacon értékesített tojásra.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmincadik napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
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