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II. Törvények

2020. évi CXLI. törvény
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő kilépésére tekintettel 
az Egyesült Királyság állampolgárai, valamint családtagjaik tartózkodási jogáról*

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény a következő 49/A. §-sal 
egészül ki:
„49/A.  § Az egyesült királysági állampolgár, valamint egyesült királysági állampolgár harmadik ország 
állampolgárságával rendelkező családtagja szabad mozgás és tartózkodás joga a nyilvántartásban 2021. december 31.  
napjával megszüntetésre kerül.”

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

2. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 95. §-sal egészül ki:
„95. § (1) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) állampolgárára, 
valamint az  egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjára 
vonatkozó eljárásokban – a  (2)–(17)  bekezdésben meghatározott eltérésekkel – az  Egyesült Királyság európai 
uniós tagságának megszűnésére tekintettel 2021. január 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban  
a Harmtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az  egyesült királysági állampolgár részére kiadott regisztrációs igazolás, valamint állandó tartózkodási kártya 
legfeljebb 2021. december 31-ig érvényes.
(3) Az  egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott 
tartózkodási kártya, valamint állandó tartózkodási kártya legfeljebb 2021. december 31-ig érvényes.
(4) Azon egyesült királysági állampolgár és egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával 
rendelkező családtagja, aki érvényes úti okmánnyal és regisztrációs igazolással, tartózkodási kártyával vagy 
állandó tartózkodási kártyával rendelkezik, kérelmére – a  Harmtv. 33.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, valamint  
a Harmtv. 35. § (1) és az (1a) bekezdésekben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – nemzeti letelepedési engedélyt kap, 
kivéve, ha
a) a letelepedésével kapcsolatosan a Harmtv. 33. § (2) bekezdésében foglalt bármely kizáró ok áll fenn,
b) az  egyesült királysági állampolgár vagy az  egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával 
rendelkező családtagja büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,
c) az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja esetén az egyesült 
királysági állampolgárral a tényleges életközösség nem áll fenn, vagy
d) az  egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja esetén, ha 
az egyesült királysági állampolgár Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyta.
(5) Az (4) bekezdés a) pontja tekintetében a Harmtv. nemzeti letelepedési engedély kiadására vonatkozó szabályai 
szerint meg kell keresni a kijelölt szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalás kérése céljából. A kijelölt szakhatóság 
azon szakkérdésben, hogy a  nemzeti letelepedési engedély kiadását kérelmező letelepedése veszélyezteti-e 
Magyarország nemzetbiztonságát vagy közbiztonságát, az  állásfoglalását mind az  elsőfokú, mind a  másodfokú 
eljárásban tizenöt napon belül adja meg.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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(6) A (4) bekezdés szerint nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet 2021. január 1. és 2021. december 31.  
között kell előterjeszteni. A kérelmet az első fokon, illetve a másodfokon eljáró hatóság harminc napon belül bírálja el.
(7) Azon egyesült királysági állampolgár, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy 2021. január 1. előtt Magyarországon 
életvitelszerűen tartózkodott, érvényes úti okmánnyal rendelkezik, de magyarországi tartózkodását érvényes 
regisztrációs igazolással nem tudja igazolni, a (4) bekezdés szerint kérelmezhet nemzeti letelepedési engedélyt.
(8) Az egyesült királysági állampolgár, valamint az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával 
rendelkező családtagja a Harmtv. szabályai szerint EK letelepedési engedély iránti kérelmet is előterjeszthet.
(9) Az  egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja,  
aki a  Magyarországon jogszerűen tartózkodó egyesült királysági állampolgárhoz csatlakozik, a  Harmtv. szerinti 
nemzeti letelepedési engedélyt kaphat, ha
a) az egyesült királysági állampolgár Magyarországon jogszerűen letelepedettként tartózkodik,
b) az  egyesült királysági állampolgárral fennálló családi kapcsolatát 2021. január 1-jét megelőzően létesítette és 
az a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor is fennáll,
c) vele szemben a Harmtv. 33. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
(10) A (9) bekezdés c) pontja tekintetében a Harmtv. nemzeti letelepedési engedély kiadására vonatkozó szabályai 
szerint meg kell keresni a kijelölt szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalás kérése céljából. A kijelölt szakhatóság 
azon szakkérdésben, hogy a  nemzeti letelepedési engedély kiadását kérelmező letelepedése veszélyezteti-e 
Magyarország nemzetbiztonságát vagy közbiztonságát, az  állásfoglalását mind az  elsőfokú, mind a  másodfokú 
eljárásban tizenöt napon belül adja meg.
(11) Ha a  Harmtv. szerint letelepedett egyesült királysági állampolgárnak és harmadik ország állampolgárságával 
rendelkező családtagjának gyermeke született, a  születés bejelentését követően a  gyermek részére nemzeti 
letelepedési engedéllyel vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén nemzeti letelepedési engedélyt 
kell kiállítani.
(12) A  (4), (7), (9) és (11)  bekezdés szerinti nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló eljárás tárgyi 
költségmentes.
(13) A  (4), (7), (9) és (11)  bekezdés szerint megszerzett nemzeti letelepedési engedélyt az  idegenrendészeti 
hatóság visszavonja, ha az egyesült királysági állampolgár vagy az egyesült királysági állampolgár harmadik ország 
állampolgárságával rendelkező családtagja
a) Magyarország területét öt egymást követő évnél hosszabb ideig elhagyta,
b) veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát,
c) kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő  
SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, vagy
d) a nemzeti letelepedési engedély visszavonását kéri.
(14) Az  egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának a  (4), (7), 
(9) és (11) bekezdés szerint megszerzett nemzeti letelepedési engedélyét az idegenrendészeti hatóság visszavonja, 
ha az  egyesült királysági állampolgár nemzeti letelepedési engedélye visszavonásra került, kivéve, ha a  családtag 
a  nemzeti letelepedésre vonatkozó Harmtv. szerinti általános szabályoknak – ide nem értve a  Harmtv. 35.  § 
(1a) bekezdését – megfelel.
(15) Azon egyesült királysági állampolgár, valamint az  egyesült királysági állampolgár harmadik ország 
állampolgárságával rendelkező családtagja, aki 2021. január 1-jét követően utazik be, a Harmtv. általános szabályai 
szerint kérelmezheti tartózkodási engedély kiadását azzal, hogy a Magyarországon jogszerűen tartózkodó egyesült 
királysági állampolgár, valamint az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező 
családtagja a tartózkodási engedély kiadását Magyarországon is kérelmezheti.
(16) Azon egyesült királysági állampolgár, aki 2020. december 31-e előtt Magyarországon munkaviszonnyal 
rendelkezett és e  jogállása a kérelmezés időpontjában fennáll, azonban lakóhelye vagy szálláshelye Magyarország 
területén kívül van, a  Harmtv. 29/A.  §-ban meghatározottak szerint kérhet tartózkodási engedélyt munkavállalás 
céljából azzal, hogy nem kell igazolnia a Harmtv. 13. § (1) bekezdés e)–g) pontjában foglaltakat.
(17) Azon egyesült királysági állampolgár, aki 2020. december 31-e előtt Magyarországon egyéni vállalkozói 
tevékenységet folytatott és e  jogállása a  kérelmezés időpontjában fennáll, azonban lakóhelye vagy szálláshelye 
Magyarország területén kívül van, a  Harmtv. 20.  § (1)  bekezdése szerint kérelmezhet tartózkodási engedélyt 
jövedelemszerzés céljából azzal, hogy nem kell igazolnia a Harmtv. 13. § (1) bekezdés e)–g) pontjában foglaltakat.
(18) A  (16) és (17)  bekezdés szerinti tartózkodási engedély kiállítása iránti kérelmet 2021. március 31-ig lehet 
benyújtani, meghosszabbítására a (16) és (17) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.
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(19) A  (16) és (17)  bekezdés szerinti tartózkodási engedély érvényességi ideje öt év, amely alkalmanként öt évvel 
meghosszabbítható.
(20) A (16) és (17) bekezdés szerinti tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás tárgyi költségmentes.”

3. §  Az Szmtv. 129. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„l) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli 
állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EU) 2018/1806 rendeletnek az  Egyesült Királyság Unióból való 
kilépése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 10-i (EU) 2019/592 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi II. törvény módosítása

4. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 120. §-a a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  törvény a  külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az  e  kötelezettség alól mentes  
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EU) 2018/1806 rendeletnek az Egyesült Királyság 
Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 10-i (EU) 2019/592 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4. Záró rendelkezések

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

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

2020. évi CXLII. törvény
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez 
szükséges feltételek és forrás biztosításáról*

A magyar agrár- és élettudományi felsőoktatás intézményrendszerének és környezetének új fejlődési pályára állítása, megújítása, 
az  agrár- és élelmiszeripari ágazatok versenyképességének növelése és az  agrárgazdaságban rejlő potenciál teljesebb 
kihasználása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az  Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy az  állam nevében tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
formájában történő létrehozására.

 (2) Az  Alapítvány alapítása során az  állam képviseletében az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
a miniszter kerüljön kijelölésre.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) A  miniszter döntése alapján az  Alapítvány alapító okiratában az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

 (5) Az Alapítvány kuratóriuma elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.
 (6) Az Alapítvány kuratóriumába egy tagot az agrárminiszter delegál.

2. § (1) Az Alapítvány feladata oktatási intézmény, kiemelten a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: 
Egyetem) alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának 
biztosítása, amelynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az  alapító által rendelt, valamint 
az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli.

 (2) Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot működtet,
b) rászorultsági alapú támogatást biztosít, valamint
c) tehetséggondozó programok működését támogatja.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13.  § (3)  bekezdésében és az  állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján, 
a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint az Egyetem – a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott  – 
fenntartói jogát – a  Vtv. 36.  § (2)  bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – alapítói vagyoni juttatásként 
az Alapítvány tulajdonába kell adni.

 (2) Az (1) bekezdés alapján alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell 
alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

 (3) Az Alapítvány további vagyonának biztosításáról a Kormány gondoskodik.

4. § (1) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdésében és a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján – a  preambulumban 
meghatározott célok megvalósítása érdekében – az  1.  mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló 
részesedéseket (e § alkalmazásában a  továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő 
átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően – az Alapítvány tulajdonába kell adni.

 (2) A  részvények tulajdonba adásáról az  Alapítvány alapító okiratában kell rendelkezni. A  részvényekhez kapcsolódó 
2020. év után járó osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Alapítvány jogosult.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, 
aki 2021. február 1. napjától a részvények felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

 (4) Ha az  Alapítvány a  tulajdonába adott részvényeket el kívánja idegeníteni, a  tulajdonba adásról rendelkező 
nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az államnak – a miniszterhez 
eljuttatott nyilatkozattal – ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az  államot vételi jog illeti meg. Ha a  miniszter 
e nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a részvények tekintetében vételi jogával nem 
kíván élni, vagy ha a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga 
megszűnik.

 (5) A (4) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.
 (6) A  (4)  bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az  elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően 

fennmaradó részét az Alapítvány a preambulumban meghatározott célok megvalósítására köteles fordítani.
 (7) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a részvények tulajdonjoga az államra száll vissza.
 (8) Az  (1)  bekezdés szerint az  Alapítvány részére tulajdonba adott részvények tekintetében nem kell alkalmazni 

az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.
 (9) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdésében és a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján az  Nftv.-ben meghatározott 

oktatási, tudományos kutatási feladatok, valamint jogszabályban meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, 
a  2.  mellékletben meghatározott állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő 
átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek 2021. február 1. napján bejegyzett vagyonkezelő (a továbbiakban: 
bejegyzett vagyonkezelő) vagyonkezelői jogának egyidejű – külön elszámolás nélküli – megszűnésével, valamint 
azzal, hogy a  tulajdonosi joggyakorló és a  bejegyzett vagyonkezelő a  tulajdonba adással érintett részvények 
tekintetében egymással szemben követelést nem támaszthatnak.
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 (10) A  2.  melléklet szerinti ingatlan tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére 
alkalmas szerződést – a tulajdonosi joggyakorló személyétől függően – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Alapítvánnyal.

 (11) A  (9)  bekezdés szerinti vagyonjuttatás során a  2.  mellékletben szereplő védett ingatlan esetében nem kell 
alkalmazni a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44.  § (1)  bekezdés a)  pontját és 
(4)  bekezdését, valamint az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) 25. § (5) bekezdését.

 (12) A  (9)  bekezdés szerinti vagyonjuttatás során a  2.  mellékletben szereplő védett ingatlan esetében nem kell 
alkalmazni az Nvtv. 6. § (1) bekezdését.

 (13) A  (9)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a  közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú 
ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

 (14) A  (13)  bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az  átadó és az  átvevő 
képviseletére jogosult személy ír alá. Az  átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az  adott 
vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

 (15) A 2. mellékletben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.
 (16) A 2. mellékletben meghatározott ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva elidegenítési 

és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba 
történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

 (17) Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlanokat – az e §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel.

 (18) A  (9)  bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az általános forgalmi adóról szóló 
2007.  évi CXXVII. törvény 17.  § (1)  bekezdésében és 18.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételek szerinti 
juttatással esik egy tekintet alá.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdésében és a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján, az  Nftv.-ben meghatározott 
oktatási, tudományos kutatási feladatok, valamint jogszabályban meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, 
a  3.  mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő 
átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

 (2) A  3.  melléklet szerinti ingatlanok, illetve ingatlanok tulajdoni hányada tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Egyetemmel.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti vagyonjuttatás során a  3.  mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem 
kell alkalmazni a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44.  § (1)  bekezdés a)  pontját és 
(4)  bekezdését, a  természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68.  § (8)  bekezdését, valamint a  Vhr. 25.  § 
(5) bekezdését.

 (4) A  3.  mellékletben foglalt táblázat 173. sorában meghatározott ingatlan ingyenes átruházása tekintetében 
az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

 (5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi 
költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e  törvény erejénél fogva 
az Egyetem tulajdonába kerülnek.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az  átadó és az  átvevő 
képviseletére jogosult személy ír alá. Az  átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az  adott 
vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

 (7) A  3.  mellékletben meghatározott ingatlanok, illetve ingatlanok tulajdoni hányada tulajdonjogát az  Egyetem 
a terhekkel együtt szerzi meg.

 (8) Az Egyetem közfeladatainak ellátása érdekében a 4. melléklet szerinti ingatlanok, valamint ingatlanrészek e törvény 
erejénél fogva közfeladat ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen, az Egyetem vagyonkezelésébe kerülnek.

 (9) A  közfeladat ellátása érdekében a  4.  melléklet szerinti ingatlanok kapcsán a  vagyonkezelési szerződést az  adott 
ingatlan tulajdonosi joggyakorlója köti meg az  Egyetemmel, az  esetlegesen szükséges minősítési eljárások 
lefolytatását követően.

 (10) Az  Egyetem a Vtv. 27.  § (7)  bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e  törvény erejénél fogva 
mentesül. Az  Egyetem által az  e  törvény alapján végzett, a  vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység 
– ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.
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 (11) Az  Egyetem által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy 
beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami 
vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az  Egyetem – a  tulajdonosi joggyakorlóval 
történő külön elszámolás nélkül – a  tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, 
a Vhr.-ben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

 (12) Az  Egyetemet megilletik az  Nvtv. 11.  § (8)  bekezdése szerinti tulajdonosi jogok és terhelik a  tulajdonos 
kötelezettségei, azzal, hogy az  állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az  építési tevékenység 
megvalósítása céljából az  Egyetem által kezdeményezett hatósági eljárásokban a  tulajdonosi joggyakorló 
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

 (13) Az Egyetemre nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási és tulajdonosi ellenőrzési 
szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező. Az  Egyetem köteles a  vagyonkezelésében álló állami vagyont 
– az e törvény alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén – nyilvántartásba venni, és arról a Vhr. szerint adatot 
szolgáltatni a tulajdonosi joggyakorló részére.

 (14) Az  5.  mellékletben foglalt táblázatban meghatározott ingatlanok esetében, amennyiben az  Egyetem valamely 
jogelődjét tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás tulajdonosként, az ingatlanügyi hatóság az Egyetem tulajdonjogát 
az ingatlan-nyilvántartásba az Egyetem tulajdonjog-bejegyzési kérelmére, annak egyoldalú jognyilatkozata alapján 
jegyzi be.

6. § (1) Az  Erdőtelek 364/1, a  Keszthely 1418/1 és a  Keszthely 1418/3 helyrajzi számú, ingyenesen tulajdonba adott 
ingatlanokon e törvény erejénél fogva határozatlan idejű elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési 
és terhelési tilalomnak az  átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a  tulajdonjog 
bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

 (2) Az  5.  § (1)  bekezdése alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok – az  (1)  bekezdésben meghatározott 
ingatlant ide nem értve – tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében 
foglaltakat.

 (3) Az Egyetem a  tulajdonába adott ingatlanokat – az 5. §-ban foglaltak alapján – a  tulajdonátruházási szerződésben 
meghatározott célokra használhatja fel. Ha az  Egyetem a  tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, az  ingatlan 
átruházásából származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét 
az  alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az  Egyetem 
az ingatlan értékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

 (4) Az  5.  § (1)  bekezdése alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti 
juttatással esik egy tekintet alá.

7. § (1) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdésében és a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján – a  preambulumban 
meghatározott célok megvalósítása érdekében – a  Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság különválását követően a Cegléd, Sarród, Érd és Budapest központi telephelyen tevékenységet 
folytató nonprofit gazdasági társaság az  állam tulajdonában álló üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási értéken 
történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően – az Egyetem tulajdonába kell adni.

 (2) Az  Nvtv. 13.  § (3)  bekezdésében és a  Vtv. 36.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján – a  preambulumban 
meghatározott célok megvalósítása érdekében – a  ZKI Zöldségtermesztési Kutatóintézet Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságban az  állam tulajdonában álló, 6.  melléklet szerinti részesedést (a továbbiakban: társasági 
részesedés) és a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Magyar Tejgazdasági 
Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság az  állam tulajdonában álló üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási 
értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően – az Egyetem tulajdonába 
kell adni.

 (3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti társasági részesedés és az  üzletrészek tulajdonba adásáról az  Egyetem alapító 
okiratában kell rendelkezni. A társasági részesedéshez és az üzletrészekhez kapcsolódó 2020. év után járó osztalékra 
vagy annak megfelelő összegre az Egyetem jogosult.
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 (4) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az  állam képviseletében a  miniszter 
jár el, aki 2021. február 1. napjától az (1) és (2) bekezdésben meghatározott társaságok felett a tulajdonosi jogokat 
gyakorolja.

 (5) Ha az Egyetem a  tulajdonába adott (1) és (2) bekezdés szerinti vagyonelemet el kívánja idegeníteni, a  tulajdonba 
adásról rendelkező nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására 
az  államnak – a  miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal – ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az  államot vételi jog 
illeti meg. Ha a  miniszter e  nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a  vagyonelem 
tekintetében vételi jogával nem kíván élni, vagy ha a  nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz 
nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga megszűnik.

 (6) Az (5) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.
 (7) Az (5) bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően 

fennmaradó részét az Egyetem a preambulumban meghatározott célok megvalósítására köteles fordítani.
 (8) Az  Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az  (1) és (2)  bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga 

az államra száll vissza.
 (9) Az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti vagyoni juttatásként az  Egyetem részére tulajdonba adott társasági részesedés 

és üzletrészek tekintetében nem kell alkalmazni az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában, valamint (7) és 
(8) bekezdésében foglaltakat.

4. Az Egyetem génmegőrzési tevékenysége

8. § (1) A  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
2003. évi LII. törvény alapján az Egyetem feladata különösen:
a) a  genetikai változatosság és a  hazai mezőgazdaság genetikai anyagainak védelme, jogszabályban 

meghatározott jelentős növényfajok, változatok, fajták és vad rokonfajok mint génforrások megőrzésében és 
fenntartásában való közreműködés;

b) a genetikai tartalékként megőrzött növényanyagok és az ezekre vonatkozó teljes információ jogszabályban 
meghatározott feltételek szerint nemesítési, oktatási és kutatási célra szabadon hozzáférhetővé tétele;

c) a szőlő-, gyümölcs- és dísznövényfajták génmegőrzésének biztosítása, ültetvény létrehozása.
 (2) Az  Egyetem a  génmegőrzési tevékenységét az  országos koordinációt ellátó, a  Nemzeti Génbank Adatbázist 

fenntartó és az  Országos Bázis Tárolót, valamint a  Nemzeti Biztonsági Duplikátum Tárolót működtető Nemzeti 
Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ szakmai útmutatása alapján, azzal együttműködve látja el.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3–8. §, valamint az 1–6. melléklet 2021. február 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1. § (4) bekezdése, valamint a 11. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. §  A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (8) és (12) bekezdése, az 5. § (4) bekezdése, a 6. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 7. § 
(9) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. §  Hatályát veszti az 1. § (3), (5) és (6) bekezdése. 

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

  A B

1. Gazdasági társaság megnevezése Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése

2.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

84,2%

2. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. GÖDÖLLŐ 5852 1/1
kivett kastély és lovarda és kastélypark és 
lovaskarám és sörház, udvar és egyéb épület

3. GÖDÖLLŐ 5848 1/1 kivett közpark

4. GÖDÖLLŐ 5856/1 1/1 kivett templom

3. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. ATKÁR 0165/15/A 1/1 lakóház

3. ATKÁR 0165/15/B 1/1 lakóház

4. BALATONFENYVES 4391 1/1 kivett üdülőépület és udvar

5. BALATONSZEPEZD 144/7 1/1 kivett beépítetlen terület

6. BÁRDUDVARNOK 0345 1/1 kivett szemétlerakó telep

7. BÉKÉSCSABA 4099/A/1 1/1 lakás

8. BÉKÉSCSABA 4099/A/2 1/1 lakás

9. BÉKÉSCSABA 4099/A/3 1/1 lakás

10. BÉKÉSSZENTANDRÁS 20 1/1 kivett lakóház, udvar

11. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0151/8 1/1 kivett udvar és innovációs központ

12. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0152 1/1 kivett út és árok

13. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0153/22 1/1 kivett udvar és laboratórium

14. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0153/23 1/1 kivett udvar és szolgálati lakás

15. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0205/8 1/1 kivett udvar

16. BEREKFÜRDŐ 1167 1/1 kivett üdülőépület

17. BŐSZÉNFA 023 1/1 kivett közterület

18. BŐSZÉNFA 0215/2 1/1 kivett gazdasági épület és udvar

19. BŐSZÉNFA 2/13 1/1 kivett beépítetlen terület

20. BŐSZÉNFA 2/14 1/1 kivett beépítetlen terület

21. BŐSZÉNFA 2/15 1/1 kivett beépítetlen terület
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22. BŐSZÉNFA 3/2 1/1 kivett beépítetlen terület

23. BUDAÖRS 7062 1/1
kivett lakóház és udvar  
és gazdasági épület 3 db

24. BUDAÖRS 10037 1/1 kivett beépítetlen terület

25. BUDAÖRS 10038 1/1 kivett beépítetlen terület

26. BUDAÖRS 10039 1/1 kivett beépítetlen terület

27. BUDAPEST 4427/0/A/29 1/1 kollégium

28. BUDAPEST 4427/0/A/30 1/1 öröklakás

29. BUDAPEST 4427/0/A/31 1/1 öröklakás

30. BUDAPEST 4427/0/A/34 1/1 öröklakás

31. BUDAPEST 4427/0/A/35 1/1 öröklakás

32. BUDAPEST 4427/0/A/36 1/1 öröklakás

33. BUDAPEST 4427/0/A/37 1/1 öröklakás

34. BUDAPEST 4427/0/A/38 1/1 öröklakás

35. BUDAPEST 5080/2 1/1 kivett oktatási intézmény

36. BUDAPEST 12184 1/1 kivett kutatóintézet

37. BUDAPEST 40991/35 1/1 kivett távbeszélő-központ

38. BUDAPEST 195972/1 1/1 kivett saját használatú út

39. BUDAPEST 195979/1 1/1 kivett saját használatú út

40. BUDAPEST 195980/3/A/6 1/1 lakás

41. BUDAPEST 184094 1/1 kivett rézsű

42. BUDAPEST 228883/2 344/357 kivett irodaház

43. CEGLÉD 1714 1/1 kivett beépítetlen terület

44. CEGLÉD 2629/5 1/1 kivett telephely

45. CSERSZEGTOMAJ 854/1 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

46. CSOPAK 171 1/1 kivett beépítetlen terület

47. CSOPAK 2022 1/1 kivett parkoló (zártkert)

48. DOBOZ 3270/2 1/1 kivett beépítetlen terület

49. ERDŐTELEK 364/1 1/1 kivett arborétum,

50. FERTŐD 0296/2 1/1 kivett saját használatú út

51. GÖDÖLLŐ 080/6 1/1 kivett telephely

52. GÖDÖLLŐ 080/6/A 1/1 egyéb épület

53. GÖDÖLLŐ 080/6/B 1/1 egyéb épület

54. GÖDÖLLŐ 080/6/C 1/1 egyéb épület

55. GÖDÖLLŐ 080/6/D 1/1 egyéb épület

56. GÖDÖLLŐ 080/6/E 1/1 egyéb épület

57. GÖDÖLLŐ 080/6/F 1/1 egyéb épület

58. GÖDÖLLŐ 080/6/G 1/1 egyéb épület

59. GÖDÖLLŐ 080/6/H 1/1 egyéb épület

60. GÖDÖLLŐ 080/6/I 1/1 egyéb épület

61. GÖDÖLLŐ 080/6/J 1/1 egyéb épület

62. GÖDÖLLŐ 0260/3 1/1 kivett mocsár

63. GÖDÖLLŐ 0269 1/1 kivett vízfolyás

64. GÖDÖLLŐ 455/A/1 1/1 öröklakás

65. GÖDÖLLŐ 455/A/2 1/1 öröklakás

66. GÖDÖLLŐ 455/A/3 1/1 öröklakás

67. GÖDÖLLŐ 455/A/4 1/1 öröklakás

68. GÖDÖLLŐ 455/A/5 1/1 öröklakás

69. GÖDÖLLŐ 455/A/6 1/1 öröklakás
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70. GÖDÖLLŐ 455/A/7 1/1 öröklakás

71. GÖDÖLLŐ 455/A/8 1/1 öröklakás

72. GÖDÖLLŐ 455/A/9 1/1 öröklakás

73. GÖDÖLLŐ 455/A/10 1/1 öröklakás

74. GÖDÖLLŐ 455/A/11 1/1 öröklakás

75. GÖDÖLLŐ 455/A/12 1/1 öröklakás

76. GÖDÖLLŐ 455/A/13 1/1 öröklakás

77. GÖDÖLLŐ 455/A/14 1/1 öröklakás

78. GÖDÖLLŐ 455/A/15 1/1 öröklakás

79. GÖDÖLLŐ 455/A/16 1/1 öröklakás

80. GÖDÖLLŐ 456/A/1 1/1 öröklakás

81. GÖDÖLLŐ 456/A/2 1/1 öröklakás

82. GÖDÖLLŐ 456/A/4 1/1 öröklakás

83. GÖDÖLLŐ 456/A/6 1/1 öröklakás

84. GÖDÖLLŐ 456/A/7 1/1 öröklakás

85. GÖDÖLLŐ 456/A/10 1/1 öröklakás

86. GÖDÖLLŐ 456/A/12 1/1 öröklakás

87. GÖDÖLLŐ 457/A/1 1/1 öröklakás

88. GÖDÖLLŐ 457/A/2 1/1 öröklakás

89. GÖDÖLLŐ 457/A/3 1/1 öröklakás

90. GÖDÖLLŐ 457/A/4 1/1 öröklakás

91. GÖDÖLLŐ 457/A/6 1/1 öröklakás

92. GÖDÖLLŐ 457/A/7 1/1 öröklakás

93. GÖDÖLLŐ 457/A/9 1/1 öröklakás

94. GÖDÖLLŐ 457/A/11 1/1 öröklakás

95. GÖDÖLLŐ 457/A/12 1/1 öröklakás

96. GÖDÖLLŐ 457/A/13 1/1 öröklakás

97. GÖDÖLLŐ 457/A/14 1/1 öröklakás

98. GÖDÖLLŐ 457/A/15 1/1 öröklakás

99. GÖDÖLLŐ 457/A/16 1/1 öröklakás

100. GÖDÖLLŐ 4416 1/1 kivett saját használatú út

101. GÖDÖLLŐ 4417 1/1 kivett ipartelep

102. GÖDÖLLŐ 4419/5 1/1 kivett beépítetlen terület

103. GÖDÖLLŐ 4419/7 1/1 kivett beépítetlen terület

104. GÖDÖLLŐ 4419/8 1/1 kivett út

105. GÖDÖLLŐ 4420/1 1/1 kivett közterület

106. GÖDÖLLŐ 4420/3 1/1 kivett közterület

107. GÖDÖLLŐ 4849/29 1/1 kivett lakóház

108. GÖDÖLLŐ 4853 1/1 kivett épület, udvar

109. GÖDÖLLŐ 4855/1 1/1 kivett vízmű

110. GÖDÖLLŐ 4855/2 1/1 kivett udvar, épület

111. GÖDÖLLŐ 4856/1 1/1 kivett ipartelep

112. GÖDÖLLŐ 4856/2 1/1 kivett ipartelep

113. GÖDÖLLŐ 4856/3 1/1 kivett ipartelep

114. GÖDÖLLŐ 4857 1/1 kivett saját használatú út

115. GÖDÖLLŐ 4858 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

116. GÖDÖLLŐ 4861 1/1 kivett beépítetlen terület

117. GÖDÖLLŐ 4872 1/1 kivett lakóház, udvar

118. GÖDÖLLŐ 4876 1/1 kivett beépítetlen terület
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119. GÖDÖLLŐ 4878 1/1 kivett beépítetlen terület

120. GÖDÖLLŐ 4880 1/1 kivett beépítetlen terület

121. GÖDÖLLŐ 4883 1/1 kivett beépítetlen terület

122. GÖDÖLLŐ 4885 1/1 kivett saját használatú út

123. GÖDÖLLŐ 4886 1/1 kivett saját használatú út

124. GÖDÖLLŐ 4887 1/1 kivett beépítetlen terület

125. GÖDÖLLŐ 4890 1/1 kivett ipartelep

126. GÖDÖLLŐ 4891 1/1 kivett kísérleti telep

127. GÖDÖLLŐ 4892 1/1 kivett saját használatú út

128. GÖDÖLLŐ 4893 1/1 kivett ipartelep

129. GÖDÖLLŐ 4894 1/1 kivett saját használatú út

130. GÖDÖLLŐ 4895 1/1 kivett saját használatú út

131. GÖDÖLLŐ 4896 1/1 kivett lakóház, udvar

132. GÖDÖLLŐ 4897 1/1 kivett ipartelep

133. GÖDÖLLŐ 4898 1/1 kivett ipartelep

134. GÖDÖLLŐ 4899 1/1 kivett saját használatú út

135. GÖDÖLLŐ 4901 1/1 kivett saját használatú út

136. GÖDÖLLŐ 4902 1/1 kivett beépítetlen terület

137. GÖDÖLLŐ 4903 1/1 kivett saját használatú út

138. GÖDÖLLŐ 4904 1/1 kivett beépítetlen terület

139. GÖDÖLLŐ 4905 1/1 kivett saját használatú út

140. GÖDÖLLŐ 4906/1 1/1 kivett beépítetlen terület

141. GÖDÖLLŐ 4906/3 1/1 kivett beépítetlen terület

142. GÖDÖLLŐ 4910/1 1/1 kivett beépítetlen terület

143. GÖDÖLLŐ 4912/2 1/1 oktatás kutatás (kísérleti tér)

144. GÖDÖLLŐ 4913 1/1 kivett saját használatú út

145. GÖDÖLLŐ 4914/1 1/1 kivett beépítetlen terület

146. GÖDÖLLŐ 4914/2 1/1 kivett út

147. GÖDÖLLŐ 4914/3 1/1 kivett beépítetlen terület

148. GÖDÖLLŐ 4915 1/1 kivett saját használatú út

149. GÖDÖLLŐ 4917 1/1 kivett saját használatú út

150. GÖDÖLLŐ 4918 1/1 kivett beépítetlen terület

151. GÖDÖLLŐ 4919 1/1 kivett saját használatú út

152. GÖDÖLLŐ 4920/3 1/1 kivett beépítetlen terület

153. GÖDÖLLŐ 4922/5 1/1 kivett beépített terület

154. GÖDÖLLŐ 4922/6 1/1 kivett sporttelep

155. GÖDÖLLŐ 4922/7 1/1 kivett beépítetlen terület

156. GÖDÖLLŐ 4924 1/1 kivett sporttelep

157. GÖDÖLLŐ 4927 1/1 kivett saját használatú út

158. GÖDÖLLŐ 4928 1/1 kivett beépítetlen terület

159. GÖDÖLLŐ 4932 1/1 kivett ipartelep

160. GÖDÖLLŐ 4933/1 1/1 kivett saját használatú út

161. GÖDÖLLŐ 4933/2 1/1 kivett saját használatú út

162. GÖDÖLLŐ 4933/3 1/1 kivett saját használatú út

163. GÖDÖLLŐ 4934 1/1 kivett múzeum

164. GÖDÖLLŐ 4935 1/1 kivett saját használatú út

165. GÖDÖLLŐ 4938/2 1/1 kivett egyetem

166. GÖDÖLLŐ 4940 1/1 kivett egyetem

167. GÖDÖLLŐ 4941 1/1 kivett sportcsarnok
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168. GÖDÖLLŐ 4942 1/1 kivett saját használatú út

169. GÖDÖLLŐ 4943 1/1 kivett napközi otthon

170. GÖDÖLLŐ 4944 1/1 kivett udvar, épület

171. GÖDÖLLŐ 4945 1/1 kivett saját használatú út

172. GÖDÖLLŐ 4946 1/1 kivett ipartelep

173. GÖDÖLLŐ 4947/1 1/1 kivett közpark 5 egyéb épület

174. GÖDÖLLŐ 4947/2/A/21 1/1 gyógyszertár

175. GÖDÖLLŐ 4947/2/A/22 1/1 üzlethelyiség

176. GÖDÖLLŐ 4947/2/A/23 1/1 fodrászszalon

177. GÖDÖLLŐ 4947/2/A/24 1/1 élelmiszerüzlet

178. GÖDÖLLŐ 4947/2/A/25 1/1 posta

179. GÖDÖLLŐ 4947/2/A/26 1/1 eszpresszó

180. GÖDÖLLŐ 4951/14 1/1 kivett három egyéb épület és udvar

181. GÖDÖLLŐ 4957/2 1/1 kivett vízmű

182. GÖDÖLLŐ 4957/3 1/1 kivett transzformátorház

183. GÖDÖLLŐ 4957/5/A/1 1/1 lakás

184. GÖDÖLLŐ 4957/5/A/2 1/1 lakás

185. GÖDÖLLŐ 4957/5/A/3 1/1 lakás

186. GÖDÖLLŐ 4957/5/A/4 1/1 lakás

187. GÖDÖLLŐ 4957/5/A/5 1/1 lakás

188. GÖDÖLLŐ 4957/5/A/6 1/1 lakás

189. GÖDÖLLŐ 4957/7 1/1 kivett lakóház

190. GÖDÖLLŐ 4959 1/1 kivett telephely

191. GÖDÖLLŐ 4969/8 1/1 kivett lakóház, udvar

192. GÖDÖLLŐ 4969/9 1/1 kivett beépítetlen terület

193. GÖDÖLLŐ 5395/3 1/1 kivett munkásszálló

194. GÖDÖLLŐ 8044/2 1/1 kivett üzem

195. GÖDÖLLŐ 8044/2/Y 1/1 egyéb épület

196. GÖDÖLLŐ 8044/2/A 1/1 egyéb épület

197. GÖDÖLLŐ 8044/2/B 1/1 irodaház

198. GÖDÖLLŐ 8044/2/C 1/1 irodaház

199. GÖDÖLLŐ 8044/2/D 1/1 egyéb épület

200. GÖDÖLLŐ 8044/2/E 1/1 irodaház

201. GÖDÖLLŐ 8044/2/F 1/1 egyéb épület

202. GÖDÖLLŐ 8044/2/G 1/1 egyéb épület

203. GÖDÖLLŐ 8044/2/H 1/1 egyéb épület

204. GÖDÖLLŐ 8044/2/I 1/1 egyéb épület

205. GÖDÖLLŐ 8044/2/J 1/1 irodaház

206. GÖDÖLLŐ 8044/2/K 1/1 egyéb épület

207. GÖDÖLLŐ 8044/2/L 1/1 egyéb épület

208. GÖDÖLLŐ 8044/2/M 1/1 egyéb épület

209. GÖDÖLLŐ 8044/2/N 1/1 egyéb épület

210. GÖDÖLLŐ 8044/2/P 1/1 egyéb épület

211. GÖDÖLLŐ 8044/2/R 1/1 egyéb épület

212. GÖDÖLLŐ 8044/2/S 1/1 irodaház

213. GÖDÖLLŐ 8044/2/T 1/1 egyéb épület

214. GÖDÖLLŐ 8044/2/X 1/1 egyéb épület

215. GYÖNGYÖS 034/12 1/1 kivett sportpálya és öltözőépület

216. GYÖNGYÖS 713/1 1/1 kivett beépítetlen terület
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217. GYÖNGYÖS 713/2 1/1 kivett beépítetlen terület

218. GYÖNGYÖS 714 1/1 kivett saját használatú út

219. GYÖNGYÖS 715 1/1 kivett beépítetlen terület

220. GYÖNGYÖS 717/1 1/1 kivett beépített terület

221. GYÖNGYÖS 717/1/A 1/1
diákotthon, étterem, drink bár, üzletek, 
melegítőkonyha

222. GYÖNGYÖS 717/1/B 1/1 kollégium

223. GYÖNGYÖS 717/3 1/1 kivett beépítetlen terület

224. GYÖNGYÖS 717/4 1/1 kivett út, diákotthon/kollégium

225. GYÖNGYÖS 717/5 1/1 kivett tanműhely, udvar

226. GYÖNGYÖS 1197 1/1
kivett egyetem konyha és étterem, udvar, 
üzlet és könyvtár, mezőgazdasági tároló, iroda, 
oktató épület

227. HERCEGHALOM 268 1/1 kivett beépítetlen terület

228. IREGSZEMCSE 410/2 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

229. IREGSZEMCSE 411 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

230. IREGSZEMCSE 415/1 1/1 kivett beépítetlen terület

231. IREGSZEMCSE 415/3 1/1 kivett irodaház

232. IREGSZEMCSE 422/3 1/1 kivett lakóház, udvar, garázs

233. IREGSZEMCSE 422/4 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

234. KALOCSA 2955 1/1 kivett kutatóintézet és üzlethelyiség, üzem

235. KALOCSA 3025/9 1/1 kivett beépítetlen terület

236. KALOCSA 3159/14 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

237. KAPOSVÁR 0287/1 1/1 kivett üzem

238. KAPOSVÁR 0290 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

239. KAPOSVÁR 0299/3 1/1 kivett gázállomás

240. KAPOSVÁR 309 1/1 kivett főiskola

241. KAPOSVÁR 324/1/A/1 1/1 egyéb helyiség

242. KAPOSVÁR 3656/4 1/1 kivett telephely

243. KAPOSVÁR 3656/5 1/1 kivett telephely

244. KAPOSVÁR 3656/6 1/1 kivett telephely

245. KAPOSVÁR 3656/8 1/1 kivett beépítetlen terület

246. KAPOSVÁR 3659/5 1/1 kivett sportpálya

247. KAPOSVÁR 3659/9 1/1 kivett sportpálya

248. KAPOSVÁR 3661/14 1/1 kivett beépítetlen terület

249. KAPOSVÁR 3661/54 1/1 kivett vendégház

250. KAPOSVÁR 3661/56 1/1 kivett egyéb építmény

251. KAPOSVÁR 3661/57 1/1 kivett kazánház

252. KAPOSVÁR 3661/58 1/1 kivett kastély

253. KAPOSVÁR 3661/59 1/1 kivett kollégium

254. KAPOSVÁR 3661/6 1/1 kivett vízmű

255. KAPOSVÁR 3661/60 1/1 kivett műhely

256. KAPOSVÁR 3661/61 1/1 kivett egyéb épület

257. KAPOSVÁR 3661/62 1/1 kivett étterem

258. KAPOSVÁR 3661/63 1/1 kivett egyéb épület

259. KAPOSVÁR 3661/64 1/1 kivett transzformátorház

260. KAPOSVÁR 3661/7 1/1 kivett vízmű

261. KAPOSVÁR 3661/70 1/1 kivett egyéb épület és udvar

262. KAPOSVÁR 3661/71 1/1 kivett garázs, műhely és egyéb épület és udvar
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263. KAPOSVÁR 3661/73 1/1 kivett egyéb épület

264. KAPOSVÁR 3661/74 66467/67105 kivett udvar

265. KAPOSVÁR 3661/9 1/1 kivett főiskola

266. KAPOSVÁR 5063 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

267. KAPOSVÁR 5637/1/A/44 1/1 garázs

268. KAPOSVÁR 5637/1/A/45 1/1 garázs

269. KAPOSVÁR 5637/1/A/46 1/1 garázs

270. KAPOSVÁR 5637/35/A/26 1/1 lakás

271. KAPOSVÁR 13117/2 1/1 kivett beépítetlen terület

272. KECSKEMÉT 8343 1/1 kivett irodaház

273. KESZTHELY 0193 1/1 kivett gazdasági épület és udvar

274. KESZTHELY 0236/3 1/1 kivett ipartelep

275. KESZTHELY 0245/2 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

276. KESZTHELY 0253/2 1/1 kivett 3 gazdasági épület, udvar

277. KESZTHELY 0255/5 1/1 kivett közforgalom elől elzárt magánút

278. KESZTHELY 1050 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

279. KESZTHELY 1051 1/1 kivett egyetem

280. KESZTHELY 1206/10 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

281. KESZTHELY 1206/11 1/1 kivett óvoda

282. KESZTHELY 1227 1/1 kivett kollégium

283. KESZTHELY 1227/A 4336/10000 egyéb épület

284. KESZTHELY 1228/2 1/1 kivett beépítetlen terület

285. KESZTHELY 1418/1 1/1 kivett lakóház, udvar

286. KESZTHELY 1418/3 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

287. KESZTHELY 1690/4 1/1 kivett saját használatú út

288. KESZTHELY 1690/5 1/1 kivett beépítetlen terület

289. KESZTHELY 1690/6 1/1 kivett beépítetlen terület

290. KESZTHELY 1690/7 1/1 kivett beépítetlen terület

291. KESZTHELY 1690/8 1/1 kivett beépítetlen terület

292. KESZTHELY 1690/9 1/1 kivett trafóház, udvar

293. KESZTHELY 3814/24 1/1 kivett magánút (közforgalom elől el nem zárt)

294. KESZTHELY 3814/25 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

295. KESZTHELY 3814/26 1/1 kivett parti sáv

296. KESZTHELY 4059 1/1 kivett művésztelep

297. KESZTHELY 4507/5 1/1 kivett beépítetlen terület

298. KISÚJSZÁLLÁS 493/1 1/1 kivett telephely

299. KOMPOLT 6/2 1/1 kivett út

300. KOMPOLT 6/3 1/1 kivett beépítetlen terület

301. KOMPOLT 6/4 1/1 kivett beépítetlen terület

302. KOMPOLT 6/5 1/1 kivett beépítetlen terület

303. KOMPOLT 6/6 1/1 kivett beépítetlen terület

304. KOMPOLT 6/7 1/1 kivett beépítetlen terület

305. KOMPOLT 6/8 1/1 kivett beépítetlen terület

306. KOMPOLT 6/10 1/1 kivett lakóház, udvar

307. KOMPOLT 6/11 4/6 kivett lakóház, udvar

308. KOMPOLT 6/12 1/1 kivett lakóház, udvar

309. KOMPOLT 6/13 1/1 kivett beépítetlen terület

310. KOMPOLT 82/1 1/1 kivett lakóház, udvar

311. KOMPOLT 82/4 1/1 kivett lakóház, udvar
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312. KOMPOLT 82/8 1/1 kivett üzemi épület és udvar

313. KOMPOLT 82/9 1/1 kivett út

314. KOMPOLT 82/11 1/1 kivett beépített terület

315. KOMPOLT 85/3 1/1 kivett beépítetlen terület

316. KOMPOLT 85/4 1/1 kivett beépítetlen terület

317. KOMPOLT 85/5 1/1 kivett beépítetlen terület

318. KOMPOLT 82/14 1/1 kivett üzemi épület, udvar

319. SARRÓD 282/2 1/1
kivett irodaház, udvar gép- és vegyszertároló 
csarnok

320. SIÓFOK 1750 1/1 kivett üdülőépület 7 db és udvar

321. SZARVAS 01297/12 1/1 kivett épület, udvar

322. SZARVAS 01297/17 1/1 kivett könyvtár és udvar

323. SZARVAS 01297/9 1/1 kivett épület, udvar

324. SZARVAS 4/1/A/12 1/1 egyéb helyiség

325. SZARVAS 729 1/1 kivett beépítetlen terület

326. SZARVAS 730 1/1 kivett beépítetlen terület

327. SZARVAS 793 1/1 kivett díszkert

328. SZARVAS 795 1/1 kivett arborétum

329. SZARVAS 01142/5 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

330. SZARVAS 1340 1/1 kivett múzeum

331. SZARVAS 5273/A/1 1/1 panzió

332. SZARVAS 5273/A/2 1/1 lakás

333. SZARVAS 5273/A/3 1/1 panzió

334. SZARVAS 5302/1 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

335. SZARVAS 5305 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

336. SZARVAS 5325/1 1/1 kivett hétvégi ház, udvar

337. SZARVAS 5325/3 1/1 kivett udvar

338. SZARVAS 5331 1/1 kivett vendéglő és horgásztanya

339. SZENTGYÖRGYVÖLGY 702 1/1 kivett beépítetlen terület

340. SZENTGYÖRGYVÖLGY 725 1/1 kivett üzemi terület

341. SZENTGYÖRGYVÖLGY 727 1/1 kivett irodaház és épület és udvar

342. SZENTGYÖRGYVÖLGY 916 1/1 kivett beépítetlen terület

343. TATA 0205/4 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

344. TOLCSVA 22 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

345. TOLCSVA 22/A 1/1 önálló pince

346. TOLCSVA 23/6/H 1/1 közterületről nyíló pince

347. TÖRÖKBÁLINT 3179 1/1 kivett kollégium
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4. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Egyetem részére vagyonkezelésbe kerülő állami tulajdonú, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. BADACSONYTOMAJ 012/32/d 1/1 kivett épület

3. BADACSONYTOMAJ 023/12/b 1/1 kivett lakóház, udvar, út

4. BÁRDUDVARNOK 0460/28/a 1/1 legelő és vendégház

5. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0151/1/a 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

6. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0153/21/a 1/1 kivett gazdasági épület, udvar, út

7. BUDAÖRS 10751/2/f 1/1 kivett 3 lakóház, udvar gazdasági épület 5 db

8. BUDAÖRS 10751/2/k 1/1 kivett 2 lakóház, udvar

9. BUDAPEST 0195958/a 1/1 kivett lakóház, udvar

10. BUDAPEST 0195968/f 1/1 kivett lakóház

11. BUDAPEST 0196052/a 1/1 kivett iroda, udvar

12. BUDAPEST 0196059/9/a 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

13. BUDAPEST 0196059/9/c 1/1 kivett közterület

14. GÖDÖLLŐ 0260/1/b 1/1 kivett víztároló és mocsár és út

15. GÖDÖLLŐ 0260/2/d 1/1 kivett lakóház, udvar

16. GÖDÖLLŐ 0260/2/f 1/1 kivett víztároló

17. GÖDÖLLŐ 0268/c 1/1 kivett mocsár

18. GÖDÖLLŐ 0268/d 1/1 halastó

19. HERCEGHALOM 022/2/a 1/1 kivett közút

20. KARCAG 01098/a 1/1 kivett kutatóintézet gép és terménytároló szín

21. KESZTHELY 0191/9/f 1/1 kivett épület, udvar

22. KESZTHELY 0196/c 1/1 kivett töltés

23. KESZTHELY 0236/8/d 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

24. KESZTHELY 0486/71/b 1/1 kivett mocsár

25. KESZTHELY 4293/1/a 1/1 kivett egyetem és udvar

26. KESZTHELY 4293/1/b 1/1 kivett telephely

27. SZARVAS 0586/4/a 1/1 kivett meteorológiai állomás

28. SZARVAS 01349/A/1 1/1 egyéb helyiség

29. SZARVAS 01349/A/2 1/1 lakás

30. SZARVAS 01349/A/3 1/1 lakás

31. SZARVAS 01349/A/4 1/1 lakás

32. SZARVAS 01349/B/1 1/1 garázs

33. SZARVAS 01349/B/2 1/1 garázs

34. SZARVAS 01349/B/3 1/1 garázs

35. SZARVAS 01349/B/4 1/1 garázs

36. SZARVAS 01349/B/5 1/1 garázs
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5. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Jogutódlással az Egyetem tulajdonába kerülő ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM

JOGELŐD 

FELSŐOKTATÁSI 

INTÉZMÉNY TULAJDONI 

HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2. ATKÁR 0165/15 1/2 kivett major

3. BÁRDUDVARNOK 352/3 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

4. GYÖNGYÖS 796/3 1/1 kivett oktatási intézmény

5. GYÖNGYÖS 1900/3/A/23 1/2 lakás

6. GYÖNGYÖS 4053/A/9 1/1 lakás

7. GYÖNGYÖS 4057/A/3 1/1 lakás

8. KAPOSVÁR 3661/74 319/67105 kivett udvar

9. KAPOSVÁR 4804/11/A/39 1/1 lakás

10. KESZTHELY 4357/4/A/4 1/1 lakás

11. SIMONFA 162 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

6. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

  A B

1. Gazdasági társaság megnevezése Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése

2.
ZKI Zöldségtermesztési Kutatóintézet 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

16 146 darab részvény
(HU0000060546)
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2020. évi CXLIII. törvény
a Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról*

A magyar köznevelési intézményrendszer megerősítése és környezetének szélesítése, valamint a nevelési-oktatási tevékenységet 
folytató pedagógusok és a  nevelésben-oktatásban részt vevők támogatása érdekében az  Országgyűlés a  következő törvényt 
alkotja:

1. A Közép-európai Oktatási Alapítvány

1. § (1) Az  Országgyűlés felhívja a  Kormányt, hogy az  állam nevében tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
a Közép-európai Oktatási Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában 
történő létrehozására.

 (2) Az Alapítvány létesítése során az állam képviseletében a külgazdasági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) jár el.

 (3) Az  Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az  alapítói jogok teljes körének gyakorlására 
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. § (1) Az Alapítvány feladata
a) az  International Baccalaureate Organization (Nemzetközi Érettségi Szervezet) mint nemzetközi szervezet 

által a  Middle Years Programme (Közép Évek Programja) és Diploma Programme (Diploma Program) 
nyújtására, valamint IB Diploma (Nemzetközi Érettségi bizonyítvány) kiadására feljogosított, arra akkreditált, 
kollégiummal rendelkező középfokú nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: Intézmény) létesítése 
és fenntartása, középfokú nevelési-oktatási tevékenység ellátása érdekében, a  magyar nép, valamint 
az Intézményben képviselt országok népei közötti szorosabb kulturális kapcsolatok ösztönzése céljából;

b) az  Intézmény alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai 
megvalósításának és a nevelési-oktatási feladatok ellátásának biztosítása.

 (2) Az  Intézmény olyan magyarországi nevelési-oktatási intézménynek, nemzetközi iskolának minősül, amelynek 
alapítására, működésére és ellenőrzésére a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
köznevelési törvény) rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha arról e törvény kifejezetten rendelkezik.

 (3) Az Intézmény jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek székhelye Magyarország területén van.
 (4) Az Intézmény tekintetében a tulajdonosi, fenntartói jogot az Alapítvány gyakorolja.
 (5) Az Intézmény irányító testülete az Igazgatótanács, amelyet az Igazgatótanács elnöke képvisel.
 (6) Az  Intézmény alapítására, az  Intézményben folyó nevelő és oktató munkára, valamint annak ellenőrzésére, 

a  gyermekekkel, tanulókkal összefüggő ügyekre és döntésekre az  akkreditáló nemzetközi szervezet előírásait kell 
alkalmazni. Az  Intézmény ezen előírásokkal összhangban álló hatáskörét, munkamódszerét, évfolyamrendszerét 
az Intézmény alapító okirata határozza meg.

 (7) Az  Intézmény tandíjat szed, amelynek mértékét a  fenntartó állapítja meg. Szociális és egyéb méltányolható 
okból a  tanulók részére tandíjmentesség vagy a  tandíj mértékének csökkentése állapítható meg. Az  Intézmény 
ösztöndíjprogramokat működtethet. A tandíjat euróban vagy amerikai dollárban állapítják meg, kivéve azon magyar 
állampolgárok és a Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező külföldiek vonatkozásában, akik a tandíjat magyar 
forintban is fizethetik.

 (8) Az  Intézmény Magyarországon akkor működhet, ha az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott akkreditációjú 
középfokú nevelési-oktatási intézmény és kollégium elismerésére jogosult nemzetközi szervezet az  Intézményt 
nevelési-oktatási intézménynek, az  általa kiadott bizonyítványt pedig az  ilyen nevelési-oktatási intézménynek 
megfelelő bizonyítványnak jogszerűen elismeri és az  elismerést az  Intézmény hitelt érdemlően bizonyítja, feltéve, 
hogy az Intézmény működése nem ellentétes az Alaptörvényben foglaltakkal.

 (9) Az  Intézményt az  oktatásért felelős miniszter – az  Intézmény fenntartójának kérelme alapján – nyilvántartásba 
veszi és engedélyezi a  működését. Az  Intézmény nyilvántartásba vételére és működésének engedélyezésére 
a köznevelési törvénynek a nemzetközi köznevelési intézményekre vonatkozó rendelkezését kell alkalmazni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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 (10) Az  Intézményt akkreditáló nemzetközi szervezetnél történő akkreditáció érdekében az  Intézmény számára 
az oktatásért felelős miniszter a köznevelésre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik az ideiglenes működési 
engedély kiadásáról.

 (11) Az Intézmény fenntartójával az oktatásért felelős miniszter köthet köznevelési szerződést.
 (12) Az Intézmény köteles bejelentkezni a köznevelés információs rendszerébe és adatot szolgáltatni számára.
 (13) Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét az Intézményben engedély nélkül teljesítheti.
 (14) Az Intézmény a tanulói után jogosult a mindenkori köznevelési célú normatív állami támogatásokra.
 (15) A köznevelési törvény 92. §-ában foglaltakat az Intézményre is alkalmazni kell.
 (16) Az  Alapítvány a  saját, illetve az  Intézmény e  § szerinti céljainak, feladatainak megvalósításával közvetlenül 

összefüggő gazdasági tevékenységet végez, amely keretében az  alapító által rendelt, valamint az  Alapítványhoz 
csatlakozók és adományozók által juttatott vagyont kezeli.

 (17) Az  Alapítvány, illetve az  Intézmény e  § szerinti tevékenysége, valamint az  Alapítvány céljainak a  preambulumban 
meghatározott célokkal összhangban történő megvalósítása közérdekű célnak, közfeladatnak minősül.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) A Budapest belterület 11186/6 helyrajzi számú, természetben a Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 116. szám alatti 
állami tulajdonban álló ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) 18.2787 ha nagyságú a) alrészlete e törvény erejénél fogva  
– mint közfeladat ellátásához szükséges terület – ingyenesen az Alapítvány vagyonkezelésébe kerül.

 (2) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése esetén az Alapítvány vagyona az államra száll.
 (3) Az Alapítvány további vagyonának és költségvetési támogatásának biztosításáról a Kormány gondoskodik.
 (4) Az  Alapítvány 2.  §-ban meghatározott közérdekű tevékenysége, közfeladata ellátása érdekében az  Alapítvány 

részére a  miniszter által vezetett minisztérium fejezetéhez tartozó fejezeti kezelési előirányzatai terhére adomány 
juttatható, kötelezettség teljesíthető.

 (5) Az Alapítvány vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.
 (6) Az  Ingatlan tekintetében e  törvény hatálybalépésének napjától a  miniszter gyakorolja az  államot megillető 

tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.
 (7) Az ingatlanügyi hatóság az Alapítvány (1) bekezdés szerinti vagyonkezelői jogát az Alapítvány kérelmére e törvény 

alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes, arra a Ptk. 5:167. §-át nem 
kell alkalmazni.

 (8) A  vagyonkezelő az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27.  § (7)  bekezdése szerinti visszapótlási 
kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül.

 (9) Az Ingatlan tekintetében változtatási tilalom nem alkalmazható.

3. Záró rendelkezések

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

5. §  A 3. § (5) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

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



9746 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 282. szám 

2020. évi CXLIV. törvény
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 
programsorozat sikeres megrendezéséhez és megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről*

Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, a kulturális és szabadidős szolgáltatások színvonalának emelése céljából, 
továbbá az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat 
sikeres megrendezése és megszervezése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1) E  törvény hatálya kiterjed az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat (a  továbbiakban: Programsorozat) 
megrendezése érdekében a  Kormány által a  közérdekű beruházás helyszíneként és közvetlen környezeteként 
rendeletben kijelölt ingatlanokra, valamint az  ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások útján kialakított 
ingatlanokra és az  ezen ingatlanokon a  Programsorozat megrendezéséhez szükséges, illetve azzal összefüggő, 
azt kiszolgáló beruházásokra és felújítási tevékenységre – ideértve a  közterületi és közműberuházásokat 
is – (a  továbbiakban együtt: Beruházás), valamint a  Beruházással és a  Programsorozat megszervezésével és 
lebonyolításával összefüggő beszerzésekre.

 (2) E  törvény alkalmazásában programsorozat az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 Programsorozat megrendezéséhez 
kapcsolódó valamennyi kulturális, művészeti, zenei, közösségi és egyéb rendezvény, valamint azok 
megrendezéséhez szükséges infrastrukturális beruházás és fejlesztés.

2. § (1) Amennyiben e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, a Beruházás építtetője 
és megvalósítója Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), illetve a Veszprém-
Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 19-10-500277); (a  továbbiakban: Veszprém-
Balaton 2023 Zrt.). A Programsorozat megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos egyes feladatok irányítója és 
lebonyolítója a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

 (2) A  Veszprém-Balaton 2023 Zrt. jogosult a  Programsorozat megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges 
feladatok részletes meghatározására és azok végrehajtása érdekében szükséges beszerzési és egyéb tárgyú 
szerződések megkötésére. A  Programsorozat lebonyolításával kapcsolatos feladat a  pályázati konstrukciók 
kidolgozása és megvalósítása.

 (3) A Veszprémi Főegyházmegye tulajdonában lévő és a veszprémi vár területén található ingatlanokon megvalósuló 
felújítások és fejlesztések építtetője és megvalósítója, valamint az  ingatlanok felújításával és fejlesztésével 
összefüggő feladatok irányítója és lebonyolítója a Veszprémi Főegyházmegye mint egyházi jogi személy.

 (4) A (3) bekezdés szerinti felújítások és fejlesztések megvalósításával érintett ingatlanok: Veszprém belterület 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 234, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 helyrajzi számú ingatlanok, illetve ezen 
ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok.

3. §  A Beruházás megvalósítása, a  Programsorozat megszervezése és lebonyolítása kiemelkedően fontos közérdek, 
amely érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló 
szerződésnek tekintendők, teljesítésükhöz kiemelkedően fontos közérdek fűződik.

4. §  A Beruházásra, a Beruházás tervezésére és kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő jogosult 
arra, hogy – a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, illetve az  építési beruházások, valamint az  építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat 
határozza meg.

5. §  A 4.  §-ban meghatározott közbeszerzési eljárások során a  közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos ügyintézési 
határidő egy munkanap.

6. §  A Beruházás a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a  továbbiakban: Ngtv.) 11.  §-a szerinti kiemelten közérdekű 
beruházásnak minősül.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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7. §  A Beruházás tekintetében az  Ngtv. 11/G.  §-át azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  Ngtv. 11/G.  §  
(2) és (3) bekezdése szerinti tájékoztatás, valamint indokolással ellátott nyilatkozatban rögzített álláspont közlésének 
határideje a tájékoztatáskérés és az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított öt nap.

8. §  A Beruházással kapcsolatos feladatok ellátására, irányítására kijelölt személy bármely hatóságtól, közműszolgáltató, 
közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaságtól, az  építtetőtől, egyéb állami tulajdonban álló társaságtól, 
továbbá a  Beruházás helyszíne alapján illetékes önkormányzattól a  beruházással összefüggő ügyben 
tájékoztatást kérhet, illetve intézkedés megtételét javasolhatja. Ha a  közigazgatási hatóság, a  közműszolgáltató, 
a  közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaság, az  építtető, az  egyéb állami tulajdonban álló társaság, illetve 
a  Beruházás helyszíne alapján illetékes önkormányzat a  kormánybiztos intézkedési javaslatával nem ért egyet, 
akkor az érintett szerv első számú vezetője – önkormányzat esetén a polgármester – részletes indoklással ellátott 
nyilatkozatban közli álláspontját a  kormánybiztossal az  intézkedési javaslat kézhezvételétől számított öt napon 
belül. Ha az  érintett szerv irányítását valamely miniszter látja el, akkor az  érintett szerv vezetője és a  felügyeletet 
ellátó miniszter együttes, részletes indoklással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a  kormánybiztossal 
az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított öt napon belül.

9. §  A Programsorozat megszervezésével és megvalósításával összefüggésben a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 11/G. § (3) és (5) bekezdése nem alkalmazandó.

10. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.  § (3)  bekezdése és az  állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján
a) az  1.  mellékletben felsorolt állami tulajdonú ingatlanok és állami tulajdonban álló tulajdoni hányadok 

(a  továbbiakban együtt: Ingatlanok) – az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati 
programjának megvalósítása céljából – ingyenesen, nyilvántartási értéken az Önkormányzat,

b) a  2.  mellékletben felsorolt állami tulajdonú ingatlanok – kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése 
érdekében – ingyenesen, nyilvántartási értéken a Veszprémi Főegyházmegye

tulajdonába kerülnek.

11. § (1) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 8. sorában meghatározott ingatlan vonatkozásában az  Önkormányzat mint 
vagyonkezelő és a  tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 
között elszámolási és megtérítési kötelezettség nem keletkezik a  vagyonkezelői jog megszűnése és az  ingyenes 
tulajdonba kerülése kapcsán.

 (2) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (3) bekezdése szerinti előzetes egyetértést megadottnak kell tekinteni.
 (3) A  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti jóváhagyást 

megadottnak kell tekinteni.

12. §  Az Önkormányzat a  tulajdonában álló, Veszprém belterület 290 helyrajzi számú ingatlant versenyeztetés 
mellőzésével értékesítheti a Veszprémi Főegyházmegye részére.

13. §  Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a  kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és 
közvetlen környezetét, valamint a Beruházás építtetőjét és megvalósítóját.

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

15. §  E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16. §  A 12. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2020. évi CXLIV. törvényhez

Az Önkormányzat tulajdonába kerülő Ingatlanok

A B C D

1 Település
Helyrajzi szám 

(Veszprém belterület)
Művelési ág Állami tulajdoni hányad

2 Veszprém 5045 kivett raktár 1/1

3 Veszprém 5969 kivett irodaház,udvar 1/1

4 Veszprém 6203/3 kivett telephely 1/1

5 Veszprém 2358/10 kivett iroda, udvar 1/1

6 Veszprém 4796 kivett parkoló 1/1

7 Veszprém 4944 kivett irodaház, udvar 4550/11728

8 Veszprém 6121 kivett sporttelep, többfunkciós sportépület 1/1

9 Veszprém 5729/22 kivett közterület 1/1

10 Veszprém 5729/23 kivett közterület 1/1

11 Veszprém 2191/9 kivett beépítetlen terület 1/1

12 Veszprém 2191/10 kivett beépítetlen terület 1/1

2. melléklet a 2020. évi CXLIV. törvényhez

Veszprémi Főegyházmegye tulajdonába kerülő ingatlanok

A B C D

1 Település
Helyrajzi szám 

(Veszprém belterület)
Művelési ág Tulajdoni hányad

2 Veszprém 223 kivett lakóház, udvar 1/1

3 Veszprém 297 kivett egyetem 1/1
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2020. évi CXLV. törvény
egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről*

1. §  E törvény hatálya az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások, így
a) a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti várakozási (parkolási) közszolgáltatás,
b) a  használati díj, valamint az  útdíj ellenében viszonylati jeggyel igénybe vehető országos közút közlekedési 

célú rendelkezésre bocsátása szolgáltatás,
c) a használati díj ellenében igénybe vehető helyi közút közlekedési célú rendelkezésre bocsátása szolgáltatás, 

továbbá
d) az  állam vagy a  helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló szolgáltató által, közszolgáltatásként 

nyújtott
da) helyi közúti,
db) helyközi (távolsági) közúti,
dc) vízi,
dd) helyi, elővárosi és országos vasúti, valamint
de) a dd) alpontban meg nem határozott vasúti
személyszállítási szolgáltatás

elektronikus értékesítés útján történő igénybevételére terjed ki.

2. §  E törvény alkalmazásában
1. egységes rendszer: az  egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások elektronikus értékesítésére 

kifejlesztett olyan informatikai rendszer, amely az  egységes elektronikus értékesítéssel kapcsolatos 
valamennyi központi műszaki és értékesítési folyamatot kezeli mind a  szolgáltatók, mind a  viszonteladók 
vonatkozásában,

2. elektronikus értékesítés: szolgáltatások értékesítésének azon módja, amelyben a  szolgáltatás megvásárlása 
távolról, elektronikus úton és a  szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelme alapján elektronikus értékesítési 
rendszeren keresztül történik,

3. működtető: koncessziós pályázat alapján kiválasztott személy, aki az e törvényben és az e törvény végrehajtási 
rendeletében meghatározottak szerint az egységes rendszert működteti,

4. szolgáltató: az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatást nyújtó személy,
5. termék: az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás tárgya, amely az egységes rendszeren keresztül 

kerül továbbértékesítésre,
6. végfelhasználó: az  egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatást elektronikus értékesítés útján, 

közvetlenül a viszonteladótól megvásárló személy,
7. viszonteladó: olyan vállalkozás, amely az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatást a működtetővel 

kötött szerződés alapján, elektronikus értékesítés útján megvásárolja és a  végfelhasználók részére 
elektronikus úton továbbértékesíti.

3. § (1) Az  állam nevében az  egységes rendszer működtetési jogának gyakorlására vonatkozó nyilvános koncessziós 
pályázatot a  koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a  továbbiakban: Ktv.) 5.  § (1)  bekezdése szerinti 
kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv (a továbbiakban: miniszter) írja ki.

 (2) Az  egységes rendszer működtetését nyilvános koncessziós pályázat nyerteseként az  állammal kötött koncessziós 
szerződés alapján a  működtető látja el azzal, hogy a  Ktv. 20.  § (1)  bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni. 
A működtetőre a Ktv. 22. §-a szerinti követelményt nem kell alkalmazni.

 (3) A  működtető köteles a  számvitelről szóló törvényben meghatározott módon a  nem koncesszióköteles 
tevékenységből származó eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait belső számvitelében a koncesszióköteles 
tevékenységtől elkülöníteni, valamint azokat az  éves beszámoló kiegészítő mellékletében, a  tevékenységenként 
készített mérlegben és az  eredménykimutatásban olyan módon bemutatni, mintha az  egyes tevékenységeket 
önálló gazdálkodó szervezetek végeznék.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) A  koncessziós pályázatot úgy kell kiírni, hogy a  koncesszióköteles tevékenység átengedésének időtartama 8 év 
legyen.

 (5) A koncesszióköteles tevékenység gyakorlásáért a működtető az állam javára koncessziós díj fizetésére köteles.
 (6) Az  egységes rendszer működtetési jogának átengedésére a  közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit is 

alkalmazni kell.

4. § (1) A  működtető az  1.  §-ban megjelölt egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatásokra köteles az  egységes 
rendszer fenntartását és hozzáférhetőségét Magyarország teljes területén, korlátozás nélkül biztosítani.

 (2) A  szolgáltató az  egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások értékesítését az  egységes rendszeren 
keresztül köteles biztosítani, az  egységes rendszer igénybevételére a  működtetővel szerződést köt. A  működtető 
a  szolgáltatókkal kötött szerződésekkel kapcsolatban a  szolgáltatók közötti egyenlő bánásmód elvének 
megtartásával jár el.

 (3) A  szolgáltató – a  termék egységes rendszeren keresztül történő értékesítése és az  5.  § (2)  bekezdése szerinti 
támogatási szolgáltatások ellenértékeként – a  koncessziós eljárásban nyertes ajánlattevővel kötött szerződésben 
meghatározott mértékű jutalékot fizet a működtető részére.

 (4) A működtető a viszonteladó közreműködéséért a koncessziós szerződésben meghatározott mértékű jutalékot fizet 
a viszonteladó részére.

 (5) A  viszonteladó a  terméket a  szolgáltató által meghatározott áron köteles értékesíteni, az  egységes rendszeren 
keresztül történő értékesítésért külön díjat a  végfelhasználónak nem számíthat fel, ide nem értve az  egységes 
elektronikus értékesítéshez kapcsolódó további szolgáltatásokért fizetendő díjakat.

 (6) A működtető az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások egységes rendszerben történő értékesítését 
kizárólag viszonteladók közreműködésével biztosítja a  végfelhasználók számára. A  működtető köteles 
a  viszonteladókkal az  egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás nyújtására szerződést kötni az  egyenlő 
bánásmód elvének megtartása mellett. A  működtető a  számvitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozással 
viszonteladói szerződés megkötésére nem jogosult.

5. § (1) A  működtető a  végfelhasználó – viszonteladói közreműködéssel továbbított – rendelkezése szerint megvásárolja 
a  terméket a  szolgáltatótól, és azt a  viszonteladó közreműködésével továbbértékesíti a  végfelhasználó számára. 
A szolgáltató az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatást a végfelhasználó részére nyújtja.

 (2) A működtető a koncesszióköteles tevékenység keretében
a) a viszonteladók és szolgáltatók egységes rendszerhez való hozzáférésének informatikai támogatásával,
b) az  időalapú egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás mennyiségének megállapításával, vagy 

az  egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások más módon, vagy külső szolgáltatáson alapuló 
értékének megállapításával,

c) az egyes végfelhasználót megillető kedvezmények és mentességek feltételeinek ellenőrzésével,
d) a végfelhasználói panaszok kezelésével,
e) az  egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás igénybevétele ellenőrzésének informatikai 

támogatásával,
f ) a viszonteladókkal és a szolgáltatókkal történő elszámolással, továbbá
g) informatikai, elszámolási, ügyfélszolgálati, és adminisztratív támogatással
összefüggő szolgáltatásokat nyújt a szolgáltatók és viszonteladók részére.

 (3) Az ügyfélszolgálat működtetésére vonatkozó kötelezettséget, valamint az ügyfélszolgálat működésével kapcsolatos 
előírásokat a koncessziós szerződés tartalmazza.

6. § (1) A viszonteladó adatkezelésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eksztv.) adatvédelemre 
vonatkozó rendelkezéseit az  e  §-ban foglalt eltéréssel, valamint azzal kell alkalmazni, hogy az  Eksztv. szerinti 
szolgáltatón a  viszonteladót, információs társadalommal összefüggő szolgáltatáson az  egységes elektronikus 
értékesítésű közszolgáltatást, továbbá igénybe vevőn a végfelhasználót kell érteni.
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 (2) A viszonteladó a végfelhasználó azonosíthatósága, a termék díja megfizetésének ellenőrzése, valamint az egységes 
elektronikus értékesítésű közszolgáltatással kapcsolatos kedvezmények igénybevétele, valamint a  termék díja 
megfizetésének kötelezettsége alóli mentesség jogszerűségének megállapítása céljából az  Eksztv. 13/A.  §-ában 
foglaltakon túl kezeli
a) a  végfelhasználó telefonszámát, valamint az  érintett egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatással 

kapcsolatos vagy az annak igénybevétele során létrejövő azonosítóját,
b) az  1.  § a), b) és c)  pontja szerinti szolgáltatásnyújtás esetén a  végfelhasználó gépjárművének forgalmi 

rendszámát,
c) a  termék díja megfizetése alóli mentesség vagy kedvezmény igénybevétele esetén a  végfelhasználó 

e  mentességét vagy kedvezményre való jogosultságára vonatkozó adatot, az  e  jogosultságot megalapozó 
irat azonosítóját, valamint az  irat típusára és érvényességére vonatkozó adatokat, abból a  célból, hogy 
a viszonteladó a díjfizetés alóli mentességre és kedvezményre való jogosultságot a működtető bevonásával 
az azt nyilvántartó szervnél ellenőrizze, továbbá

d) az  utazási viszonylathoz kötött kedvezmény igénybevétele esetén az  utazási viszonylatra, a  meghatározott 
időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény igénybevétele esetén az  érvényességi 
időszakra vagy időpontra, valamint a  kedvezmény igénybevételére jogosult lakóhelyére vagy tartózkodási 
helyére vonatkozó adatokat.

 (3) Az  egyes végfelhasználót megillető kedvezmények és mentességek feltételeinek ellenőrzésével kapcsolatos 
szolgáltatások nyújtása céljából a  viszonteladó a  működtető számára továbbítja, a  működtető pedig – e  § 
rendelkezései szerint – kezeli a végfelhasználó így továbbított
a) természetes személyazonosító adatait,
b) – ha az érintett szolgáltatásnyújtásra tekintettel az szükséges – a gépjármű forgalmi rendszámát, továbbá
c) a  mentességre vagy kedvezményre való jogosultságra vonatkozó adatot, az  e  jogosultságot megalapozó 

okmány azonosítóját, típusára és érvényességére vonatkozó adatokat.
 (4) Az  egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás nyújtása céljából a  viszonteladó a  szolgáltató számára 

továbbítja, a  szolgáltató pedig – e  § rendelkezései szerint – kezeli azokat az  így továbbított személyes adatokat, 
amelyek az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek.

 (5) Az e § alapján kezelt személyes adatokat
a) a  viszonteladó az  adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb a  végfelhasználóval kötött szerződés 

megszűnéséig, valamint azon időtartam alatt kezeli, ameddig a  szerződéssel kapcsolatban igény 
érvényesíthető,

b) a  szolgáltató az  adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb az  egységes elektronikus értékesítésű 
közszolgáltatás nyújtása teljesítéséig, valamint azon időtartam alatt kezeli, ameddig a  közszolgáltatás 
nyújtásával összefüggő jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető,

c) a  működtető az  adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb az  egyes végfelhasználót megillető 
kedvezmények és mentességek feltételeinek ellenőrzésével kapcsolatos ellenőrzés lezárásáig, valamint azon 
időtartam alatt kezeli, ameddig a kedvezmények és mentességek tekintetében igény érvényesíthető.

7. §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az egységes rendszer működésének, továbbá a működtetésére irányuló szolgáltatásnak a részletes szabályait, 

valamint a koncessziós szerződéssel kapcsolatos szabályokat,
b) a  működtető és a  szolgáltató, valamint a  viszonteladó közötti jogviszony, továbbá a  viszonteladó és 

a végfelhasználó közötti jogviszony tartalmi elemeit, a felek jogait és kötelezettségeit
rendeletben állapítsa meg.

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1. napján lép hatályba.
 (2) A 16. § 2021. január 2. napján lép hatályba.



9752 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 282. szám 

9. § (1) A  miniszter az  egységes rendszer működtetésére vonatkozó koncessziós eljárást első alkalommal legkésőbb 
2021. március 31. napjáig megindítja.

 (2) A  koncessziós szerződésben meghatározott szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjáig az  egységes rendszer 
működtetését a  nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény 2020. december 31-én hatályos 
3.  § (2)  bekezdése szerinti nemzeti mobil fizetési szervezet végzi, amely az  egységes elektronikus értékesítésű 
közszolgáltatások értékesítését a  nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvénynek, továbbá 
a  nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek az  e  törvény 
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései alkalmazásával látja el. A  koncessziós szerződésben 
meghatározott szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjában a  nemzeti mobil fizetési szervezetnek a  nemzeti mobil 
fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint megkötött és a  koncessziós 
szerződésben meghatározott szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjában hatályos viszonteladói szerződéseiből és 
szolgáltatói szerződéseiből származó valamennyi joga és kötelezettsége e törvény alapján a működtetőre száll át.

10. § (1) A 13. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A 15. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. §  Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

12. §  Az 5.  § (2)  bekezdés d) és g)  pontjának a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

13. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdése m) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép, és a 12. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei a következők:)
„m) az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások egységes rendszerének működtetése,
n) az a)–m) pontban nem szereplő, az állam kizárólagos tulajdonába tartozó dolog létrehozása és működtetése.”

14. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben a  menetdíjat meg nem fizető, vagy az  utazási feltételeket 
egyéb módon megszegő utas azonosíthatósága, a  személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint 
a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából)
„b) az egységes elektronikus értékesítési rendszer működtetője,”
[vagy ezek megbízottja jogosult a  személyszállítási szolgáltatásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges, 
a (4) bekezdésben meghatározott adatok megismerésére.]

15. § (1) Hatályát veszti a  nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (a  továbbiakban: 2011. évi 
CC. törvény) 1. §-a, 2. §-a, 4–8. §-a és 10–12. §-a.

 (2) Hatályát veszti a 2011. évi CC. törvény 3. §-a.

16. §  Hatályát veszti a 2011. évi CC. törvény.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2020. évi CXLVI. törvény
az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról*

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.) 64/A. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül:)
„d) az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével – ide nem 
értve az okiratok megszerkesztését és azok ellenjegyzését –”
(összefüggő feladatokat látja el.)

2. §  A Lakás tv. 64/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy az  üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet 
– a bejelentést követően – olyan gazdálkodó szervezet folytathatja,
a) amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha 
a  tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja – a  64/D.  § (1)  bekezdése szerinti, természetes 
személyekről vezetett nyilvántartásban szerepel,
b) amely az ilyen tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított köztartozásának eleget tett,
c) amelynek vezető tisztségviselője, tagja, illetve a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonosa az üzleti jó hírnevét igazolja, és
d) amely megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.”

3. §  A Lakás tv. 64/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64/D.  § (1) Az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az  üzletszerű ingatlanközvetítői vagy az  üzletszerű 
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó 
szervezetekről az átláthatóság, valamint a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása érdekében nyilvántartást 
vezet. A  hatóság a  nyilvántartási kötelezettségét az  Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe történő 
bejegyzéssel teljesíti. A  nyilvános adatok megismerését az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság ingyenesen, 
bárki számára nyilvánosan hozzáférhető úton biztosítja. A nyilvántartás – a (2) bekezdés a)–g) pontja és k)–l) pontja 
szerinti adatok kivételével – közhiteles.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza:
a) a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy munkáltatójának megnevezését,
b) a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy születési nevét, születési helyét és születési idejét, anyja 
születési nevét,
c) a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv megjelölését,
d) a természetes személy szolgáltatási tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésének az azonosító számát és 
a bizonyítvány számát,
e) a szolgáltató gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, – amennyiben rendelkezésre áll – rövidített nevét, egyéni 
vállalkozó esetén nyilvántartási számát,
f ) a  szolgáltató gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén saját – nevét és 
lakóhelyét,
g) szolgáltató gazdálkodó szervezet esetén a  szolgáltatási tevékenységet végző, a)  pont szerinti személyesen 
közreműködő tag vagy alkalmazott nevét,
h) a nyilvántartásba vétel időpontját,
i) a szolgáltató nyilvántartási számát,
j) a nyilvántartásba vevő hatóság megnevezését,

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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k) a szolgáltatási tevékenység szüneteltetésének tényét, valamint kezdő és záró időpontját,
l) – ha a szolgáltató bejelenti – az elektronikus, telefonos, postai, illetve egyéb elérhetőségét.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatok – a  (2)  bekezdés b) és d)  pontjában foglalt 
kivétellel – nyilvánosak.
(4) Az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat 
a  nyilvántartásból való törlésig kezeli. Szolgáltatási tevékenységtől eltiltás hatálya alatt álló szolgáltató adatai 
az eltiltás hatályának lejártáig kezelhetőek abban az esetben is, ha a szolgáltató a nyilvántartásból való törlését kéri.
(5) A  nyilvántartásban szereplő személy köteles a  (2)  bekezdésben foglalt adatok megváltozásáról az  eljáró 
hatóságot a változástól számított tíz napon belül értesíteni.
(6) Ha a nyilvántartás adataiban történő változás alapján indokolt a szolgáltatási tevékenységet végző természetes 
személy, illetve a  szolgáltató gazdálkodó szervezet szolgáltatási tevékenység végzésére való jogosultságának 
felülvizsgálata, akkor az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság hivatalból eljárást indít, és szükség esetén intézkedik 
a változás nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(7) A pénzügyi információs egységként működő hatóság, valamint a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős 
miniszter törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásba 
közvetlenül betekinteni.”

4. §  A Lakás tv. a következő 97. §-sal egészül ki:
„97. § A 64/C. § (4) bekezdés c) pontja a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről, a  648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint 
a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47.  cikk (3)  bekezdésének való 
megfelelést szolgálja.”

5. §  A Lakás tv.
a) 64/C. § (1) bekezdésében a „szakmai képesítéssel” szövegrész helyébe a „szakképesítéssel” szöveg,
b) 64/C. § (3) bekezdésében a „szakképzettségét” szövegrész helyébe a „szakképesítését” szöveg
lép.

2. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

6. §  A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 54. § (3)–(3c) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek és a § a következő (3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az  üzletszerű társasházkezelői vagy az  üzletszerű ingatlankezelői 
tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről 
az  átláthatóság, valamint a  jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása érdekében nyilvántartást vezet. 
A  hatóság a  nyilvántartási kötelezettségét az  Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe történő 
bejegyzéssel teljesíti. A  nyilvános adatok megismerését az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság ingyenesen, 
bárki számára nyilvánosan hozzáférhető úton biztosítja. A  nyilvántartás – a  (3a)  bekezdés a)–g)  pontjában és 
k)–l) pontjában meghatározottak kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(3a) A  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartás – a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza:
a) a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy munkáltatójának megnevezését,
b) a szolgáltatási tevékenységet végző természetes személy születési nevét, születési helyét és születési idejét, anyja 
születési nevét,
c) a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv megjelölését,
d) a természetes személy szolgáltatási tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésének az azonosító számát és 
a bizonyítvány számát,
e) a szolgáltató gazdálkodó szervezet cégjegyzékszámát, – amennyiben rendelkezésre áll – rövidített nevét, egyéni 
vállalkozó esetén nyilvántartási számát,
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f ) a  szolgáltató gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén saját – nevét és 
lakóhelyét,
g) szolgáltató gazdálkodó szervezet esetén a  szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult személyesen 
közreműködő tag vagy alkalmazott nevét,
h) a nyilvántartásba vétel időpontját,
i) a szolgáltató nyilvántartási számát,
j) a nyilvántartásba vevő hatóság megnevezését,
k) a szolgáltatási tevékenység szüneteltetésének tényét, valamint kezdő és záró időpontját,
l) – ha a szolgáltató bejelenti – az elektronikus, telefonos, postai, illetve egyéb elérhetőségét.
(3b) A  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatok – a  (3a)  bekezdés b) és d)  pontjában foglalt 
kivétellel – nyilvánosak.
(3c) Az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság a  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat 
a  nyilvántartásból való törlésig kezeli. Szolgáltatási tevékenységtől eltiltás hatálya alatt álló szolgáltató adatai 
az eltiltás hatályának lejártáig kezelhetőek abban az esetben is, ha a szolgáltató a nyilvántartásból való törlését kéri.
(3d) Ha a nyilvántartás adataiban történő változás alapján indokolt a szolgáltatási tevékenységet végző természetes 
személy, illetve a  szolgáltató gazdálkodó szervezet szolgáltatási tevékenység végzésére való jogosultságának 
felülvizsgálata, akkor az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság hivatalból eljárást indít, és szükség esetén intézkedik 
a változás nyilvántartáson történő átvezetéséről.”

7. §  A Ttv.
a) 53. § (3) bekezdésében az „ingatlanközvetítői” szövegrész helyébe az „ingatlankezelői”,
b) 54. § (1) és (2) bekezdésében a „szakmai képesítéssel” szövegrész helyébe a „szakképesítéssel”
szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a Ttv. 54. § (4) és (5) bekezdése.

3. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

9. §  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a  továbbiakban: Kertv.) „Kereskedelmi nyilvántartások” alcíme 
a következő 6/I. §-sal egészül ki:
„6/I. § (1) A kereskedelmi hatóság a 6/G. § a)–c) pontjában meghatározott nyilvántartásokra vonatkozó nyilvántartási 
kötelezettségét az  Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe történő bejegyzéssel vagy az  önkormányzati 
ASP rendszeren keresztül közvetlen adatkapcsolat útján történő adattovábbítással teljesíti.
(2) A  6/G.  § a)–c)  pontjában meghatározott nyilvántartások a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben és az  e  törvény felhatalmazása alapján 
megalkotott kormányrendeletekben meghatározott adatokon túl – természetes személy esetén – tartalmazzák 
a  kereskedő, a  fenntartó, illetve az  üzemeltető születési nevét, születési helyét és születési idejét, valamint anyja 
születési nevét.
(3) A  6/G.  § a)–c)  pontjában meghatározott nyilvántartások adatai – a  (2)  bekezdésben meghatározott adatok 
kivételével – nyilvánosak.
(4) Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatal, valamint járási hivatal törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult 
az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba közvetlenül betekinteni.”

10. §  A Kertv. a következő 11/G. §-sal egészül ki:
„11/G.  § (1) A  6/G.  § a)–c)  pontja szerinti nyilvántartások adattartalmát képező adatokat a  kereskedelmi hatóság 
2020. december 31-ig az  önkormányzati ASP rendszeren keresztül közvetlen adatkapcsolat útján továbbítja 
az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közvetlen adatkapcsolat útján történő adattovábbítást akadályozó körülmény fennállása 
esetén a  kereskedelmi hatóság az  adatok továbbítását az  önkormányzati ASP rendszer ipar- és kereskedelmi 
szakrendszerének üzemeltetési és rendszertámogatási feladatait ellátó szerv közreműködésével is teljesítheti.”
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4. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló  
2009. évi LXXVI. törvény módosítása

11. §  A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Szolgtv.) 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) a 22. § (1) bekezdés a)–c) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott adatokat,
b) határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó bejelentés esetén a 22. § 
(3) bekezdésében foglalt adatokat,
c) azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól, továbbá
d) az  adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban 
meghatározott egyéb adatokat.”

12. §  Hatályát veszti a Szolgtv. 23. § (2) bekezdés e) pontjában az „– a 22. § (4) bekezdése szerinti esetben –” szövegrész.

5. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével 
összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása

13. §  A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az  egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a  továbbiakban: Büromódtv.) 79.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) A 32. § (1)–(4) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.”

14. §  A Büromódtv. 32. § (3) bekezdésének a Ttv. 64/A. §-át megállapító rendelkezése a „2021. május 1.” szövegrész helyett 
a „2023. május 1.” szöveggel lép hatályba.

6. Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes 
törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXII. törvény módosítása

15. §  Nem lép hatályba az  ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes 
törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXII. törvény 24. §-a.

7. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–9. §, a 11–12. § és a 15. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 14. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

17. § (1) A  2.  § és a  3.  § a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 
megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 
(EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2020. évi CXLVII. törvény
egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú 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 20. § (6) bekezdése a következő a) ponttal 
egészül ki:
[Csak a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni]
„a) nappali melegedő és éjjeli menedékhely esetében, valamint”

 (2) A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20.  §-a a  következő (10)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(10) Az  utcai szociális munkát nyújtó szolgáltató a  hajléktalan személy életét vagy testi épségét veszélyeztető 
helyzet megszüntetése, a  hajléktalansággal járó ártalmak csökkentése, illetve ehhez kapcsolódóan a  szociális 
és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybevételének segítése és szervezése, valamint a  hajléktalan 
személynek intézménybe vagy más szálláshelyre juttatása céljából, az  e  célok megvalósításához szükséges 
mértékben és időtartamig, de legfeljebb az  utcai szociális munkát nyújtó szolgáltatóval fennálló intézményi 
jogviszony megszűnéséig kezeli a  hajléktalan személy nevére, születési helyére és idejére, anyja nevére, 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelére, 4. § (3) bekezdése szerinti tartózkodási helyére, cselekvőképességére, családi 
körülményeire, jövedelmi viszonyaira, iskolai végzettségére és munkavállalását befolyásoló egyéb tényezőkre, 
valamint egészségi állapotára vonatkozó adatokat.”

2. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (7) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(7) A  települési önkormányzat rendeletében a  18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, 
gondozását végző személy részére megállapított, havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összegét 
úgy kell szabályozni, hogy az  nem haladhatja meg az  ápolási díjnak a  központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott alapösszegét.”

3. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58.  §-a a  következő (8)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(8) A  szociálpolitikai feladatok ellátására a  Kormány rendeletében kijelölt központi költségvetési szerv 
alkalmazottainak jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

4. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény IV. Fejezet I. címe a következő 58/C. §-sal 
egészül ki:
„58/C.  § A szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés hiányában működő szociális szolgáltatás megszüntetése 
esetén az  állam fenntartói feladatainak ellátására a  Kormány rendeletében kijelölt szerv – az  ellátatlanul maradó 
rászoruló személyek további ellátása érdekében – a  bejegyzés hiányában működő szolgáltatás helyszínéül 
szolgáló ingatlanba beléphet, az  ott ellátott személyek ellátásával kapcsolatos dokumentációba betekinthet, arról 
másolatot készíthet és az  ellátottakkal személyes kapcsolatot létesíthet a  gondozási szükségletük felmérése és 
a legmegfelelőbb elhelyezésük érdekében.”

5. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az étkeztetés szolgáltatási formái
a) a szociális konyha és
b) a népkonyha.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.



9758 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 282. szám 

6. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.  §-a a  következő (9)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(9) A Gyvt. 40/A. § (7) bekezdése alapján kijelölt család- és gyermekjóléti központ fogyatékosságügyi tanácsadást 
biztosít. A  fogyatékosságügyi tanácsadás keretében a  gyermekjóléti központ elősegíti a  fogyatékossággal élő 
emberek és családtagjaik információkhoz, szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférését, valamint az egyenlő 
esélyű hozzáférés megvalósulását.”

7. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 134/J. §-sal egészül ki:
„134/J. § Az egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVII. törvénnyel 
megállapított, szociális konyha és népkonyha szolgáltatásra vonatkozó szabályokat a folyamatban levő, szolgáltatói 
nyilvántartásba történő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti eljárásban és a  finanszírozási rendszerbe történő 
befogadásra irányuló szakhatósági eljárásban is alkalmazni kell, azzal, hogy
a) a  2021. január 1-jét megelőzően, étkeztetésre vonatkozóan kiadott szakhatósági állásfoglalások alapján 
a fenntartó kérelmének megfelelően kell bejegyezni a szociális konyha vagy népkonyha szolgáltatási formát,
b) 2021. január 1-jét követően a népkonyha szolgáltatás ellátási területének módosítása esetében az adatmódosítás 
feltétele a  bővített ellátási terület szerint érintett valamennyi települési, fővárosi kerületi önkormányzat 
hozzájárulása.”

8. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 135/B. §-sal egészül ki:
„135/B. § (1) Az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szervtől 2021. január 1-jén a szociálpolitikai feladatok 
ellátására kijelölt szervhez kerülő kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonya a kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 114. §-a alapján, 2021. január 1-jével munkaviszonnyá alakul át 
azzal, hogy a munkabér nem lehet alacsonyabb a kormánytisztviselő 2020. december 31-ei illetményének 80%-ánál. 
2021. január 10-éig írásban kell tájékoztatni a  munkavállalót a  jogviszonyváltásról, és ajánlatot kell neki tenni 
a munkaszerződés tartalmi elemeire.
(2) Ha a  munkavállaló 2021. január 25-éig a  munkaszerződés tartalmi elemeire tett ajánlatot nem fogadja el, 
a munkaviszonya 2021. február 1-jén e törvény erejénél fogva megszűnik.
(3) A  munkaviszony (2)  bekezdés szerinti megszűnése esetén a  munkavállalót olyan összegű díjazás illeti meg, 
mintha a  kormányzati szolgálati jogviszonya felmentéssel szűnt volna meg azzal, hogy a  szociálpolitikai feladatok 
ellátására kijelölt szervnél 2021. január 1-je és 31-e között munkaviszonyban töltött időt folyamatos kormányzati 
szolgálati viszonyban töltött időként kell figyelembe venni, és a  felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés és 
az egyéb járandóságok összegének meghatározásakor a 2020. december 31-ei illetményt kell alapul venni.
(4) Ha a  munkavállaló a  munkaszerződés tartalmi elemeire tett ajánlatot 2021. január 25-éig elfogadja, 
a munkáltató köteles 2021. február 1-jéig a megállapodás írásba foglalásáról gondoskodni, és ennek egy példányát 
a  munkavállalónak átadni azzal, hogy a  munkaviszony kezdetének a  munkaszerződésben meghatározott napja 
2021. január 1-je.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti esetben a  2021. január 1-jét megelőzően kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött 
időt a  szociálpolitikai feladatok ellátására kijelölt szervnél munkaviszonyban töltött időként kell figyelembe venni 
a felmondási idő és a végkielégítés tekintetében.”

9. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
a) 4. § (3) bekezdésében a „7., 84.” szövegrész helyébe a „7. §-a, 20. § (10) bekezdése, 84. §-a” szöveg,
b) 24/A.  § (2)  bekezdésében az  „Az állam fenntartói feladatainak ellátására” szövegrész helyébe 

az „A szociálpolitikai feladatok ellátására” szöveg,
c) 58.  § (1)  bekezdésében az  „az állam fenntartói feladatainak” szövegrész helyébe az  „a szociálpolitikai 

feladatok” szöveg,
d) 58/A.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „étkeztetés” szövegrész helyébe a  „szociális konyha és népkonyha” 

szöveg,
e) 58/A. § (2c) bekezdés a) pontjában az „azt” szövegrész helyébe az „a népkonyha kivételével azt” szöveg,
f ) 58/A. § (2h) bekezdés a) pontjában az „étkeztetés” szövegrész helyébe a „szociális konyha, népkonyha” szöveg,
g) 131/A.  § (1)  bekezdésében az  „– az  állam fenntartói feladatainak ellátására –” szövegrész helyébe 

az „a szociálpolitikai feladatok ellátására” szöveg,
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h) 131/A.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „Az állam fenntartói feladatainak” szövegrész helyébe 
az „A szociálpolitikai feladatok” szöveg,

i) 132. § (1) bekezdés x) pontjában a „gyakorlásának részletes szabályait” szövegrész helyébe a „gyakorlásának 
részletes szabályait, valamint a szociálpolitikai feladatokat ellátó szerv kijelölését” szöveg,

j) 134/I. § (1) bekezdésében a „2020. december” szövegrész helyébe a „2021. december” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (4) bekezdés i) pontja.

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény módosítása

11. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény 23. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:)
„e) a  szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás szerve, a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
intézmény vezetője, a  szociális, gyermekvédelmi ellátás megállapításával és folyósításával, valamint a  szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások biztosításával összefüggésben;”

3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról

12. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) bekezdése a következő 
p)–r) pontokkal egészül ki:
(Az e  törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a  gyermek családban 
történő nevelkedésének elősegítése, a  gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – 
a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében)
„p) a települési önkormányzat jegyzője,
q) a büntetés-végrehajtási intézet,
r) a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők.”

13. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 25.  § (5)  bekezdés g)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás Magyarország területén használható fel)
„g) indokolt esetben a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátását biztosító, az Szt. hatálya alá 
tartozó bentlakásos szociális intézménybe vagy támogatott lakhatáshoz fizetendő belépési hozzájárulásra.”

14. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 26/B.  § (7)  bekezdés b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a gyámhatóság a hitelintézet (1) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a fiatal felnőtt az állami 
támogatással és kamattal növelt betétösszeget nem az Ltv.-ben meghatározott lakáscélra kívánja felhasználni,]
„b) a  27.  § (2)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével nyilatkoztatja a  fiatal felnőttet arról, hogy az  a)  pont 
szerint átutalásra kerülő összeg otthonteremtési támogatásból származó részét a  25.  § (5)  bekezdése szerinti 
otthonteremtési célok közül melyikre kívánja felhasználni, és”

15. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény „Otthonteremtési támogatás” 
alcíme a következő 28. §-sal egészül ki:
„28.  § (1) Ha az  otthonteremtési támogatás a  25.  § (5)  bekezdés g)  pontja szerinti belépési hozzájárulásra került 
megállapításra, és az  ellátás az  intézménybe történő beköltözést vagy a  támogatott lakhatás igénybevételének 
megkezdését követő három éven belül megszűnik, a  bentlakásos szociális intézmény vagy a  támogatott lakhatás 
vezetője (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: a  szociális intézmény vezetője) haladéktalanul tájékoztatja 
a gyámhatóságot a belépési hozzájárulásnak az Szt. 117/C. § (5) bekezdése alapján visszafizetendő arányos részéről.
(2) A szociális intézmény vezetőjének (1) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján a gyámhatóság
a) rendelkezik a szociális intézmény vezetője felé a belépési hozzájárulás arányos részének a központi költségvetés 
részére történő átutalásáról,
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b) a  27.  § (2)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével nyilatkoztatja a  fiatal felnőttet arról, hogy a  központi 
költségvetés részére visszautalt összeget a 25. § (5) bekezdése szerinti otthonteremtési célok közül melyikre kívánja 
felhasználni, és
c) elrendeli az utógondozást a fiatal felnőtt nyilatkozatában megjelölt felhasználási cél megvalósításához.
(3) A  gyámhatóság a  fiatal felnőtt (2)  bekezdés b)  pontja szerinti nyilatkozata alapján otthonteremtési támogatás 
iránti eljárást folytat le. Ha a  fiatal felnőtt a  nyilatkozatában új felhasználási célt nem jelöl meg, a  gyámhatóság 
az  eljárást megszünteti és egyidejűleg tájékoztatja a  fiatal felnőttet, hogy a  fel nem használt összeg tekintetében 
a  25.  § (5)  bekezdése szerinti otthonteremtési célra új kérelmet nyújthat be a  27.  § (2)  bekezdésében foglalt 
időtartamon belül.”

16. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt család- és gyermekjóléti központ az  Szt. 64.  § 
(9)  bekezdése szerinti fogyatékosságügyi tanácsadást is biztosít. A  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
a kijelölésről szóló közleményt az általa irányított minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon teszi közzé.”

17. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/D. § (1) bekezdés d) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnik)
„d) ha a  nevelőszülő gondozásából valamennyi gyermek, fiatal felnőtt kikerült és a  gyámhatóság az  ezt követő 
három hónapon belül újabb gyermeket, fiatal felnőttet gondozásában nem helyezett el, kivéve, ha erre 
a nevelőszülő részéről táppénz vagy fizetés nélküli szabadság igénybevétele miatt került sor.”

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/D.  §-a a  következő 
(6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (6)  bekezdése szerinti felmondását megalapozza különösen, ha 
a nevelőszülő
a) a működtető engedélye nélkül másik működtetővel is megállapodást köt,
b) az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,
c) magatartásával ellehetetleníti a működtetővel történő együttműködést, vagy
d) előzetes bejelentés vagy a  gyámhatóság engedélye nélkül harminc napnál hosszabb időre külföldre távozik 
anélkül, hogy ott szokásos tartózkodási helyet létesítene.”

18. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/E.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nevelőszülőt legalább három év folyamatosan nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő után 
végkielégítés illeti meg, ha a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony a  működtető jogutód nélküli megszűnésével 
vagy a  működtető általi felmondással szűnik meg, kivéve, ha a  működtető általi felmondásra a  66/D.  § (6a) vagy 
(7) bekezdésében foglaltak miatt kerül sor.”

19. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/H.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nevelőszülőt tevékenységéért a  foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt – a  fizetés 
nélküli szabadság és a  táppénz igénybevételének időtartama kivételével – a  66/B.  § (1)  bekezdése szerinti 
megállapodásokban meghatározott díjazás illeti meg.”

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/H.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) A  nevelőszülőt – az  (5a)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes 
nála elhelyezett speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább 
a minimálbér 7%-a illeti meg.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 282. szám 9761

20. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 93.  § (9a)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(9a) A 24. életévét betöltött, középfokú iskolában tanuló vagy szakképző intézménnyel tanulói vagy felnőttképzési 
jogviszonyban álló fiatal felnőtt és a  25. életévét betöltött, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban 
álló fiatal felnőtt utógondozói ellátása a  fiatal felnőtt kérelmére meghosszabbítható a  tanulói, hallgatói vagy 
felnőttképzési jogviszonya megszűnéséig, de legkésőbb a 30. életévének betöltéséig. A kérelemről az utógondozói 
ellátást biztosító intézmény vagy nevelőszülői hálózat fenntartója dönt a  fiatal felnőtt tanulmányaiból hátralévő 
időtartamra, a tanulmányok befejezésének esélyére, a fiatal felnőttnek az utógondozói ellátást nyújtó intézménnyel 
történő együttműködési készségére és a rászorultságára tekintettel.”

21. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98.  § (2)  bekezdés c)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgáltatói nyilvántartás tartalmazza)
„c) helyettes szülői és nevelőszülői ellátás esetén a  helyettes szülőknek, nevelőszülőknek a  személyazonosító 
jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4.  § 
(4)  bekezdése szerinti természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét, az  ellátás 
helyét, az  egyes helyettes szülőknél, nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek és fiatal felnőttek számát, valamint 
az  arra vonatkozó adatot, hogy a  nevelőszülő alkalmas-e különleges szükségletű, speciális szükségletű, kettős 
szükségletű vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek fogadására, és”

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98.  § (6)  bekezdés a)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgáltatói nyilvántartás adatai közül nem nyilvános)
„a) a (2) bekezdés c) pontja szerinti adat,”

22. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 102. § (3) bekezdése a következő 
f ) ponttal egészül ki:
(A hivatásos gondnoki képzésben, továbbképzésben eredményesen részt vett személy adatait a  Kormány által kijelölt 
szerv veszi nyilvántartásba. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:)
„f ) a  hivatásos gondnok elmozdításának tényét, az  erről rendelkező gyámhatóság megnevezését, a  döntés 
véglegessé válásának időpontját és a döntés elleni közigazgatási per megindításának tényét.”

23. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.  § (2)  bekezdés a)  pont 
aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti szervek és személyek jogosultak
a gyermek]
„aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó, 
személyazonosító igazolványával, lakcímet igazoló hatósági igazolványával, diákigazolványával, közgyógyellátási 
igazolványával, oltási könyvével kapcsolatos,”
(adatainak a kezelésére.)

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.  § (2)  bekezdés c)  pont 
cf ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti szervek és személyek jogosultak
a gyermek]
„cf ) háziorvosának, védőnőjének, ha gyermekek napközbeni ellátásában, óvodai, iskolai nevelésben részesül, 
a  napközbeni ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, a  nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére 
vonatkozó, valamint a  gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, képességeinek, mentális állapotának 
fejlesztésében, vizsgálatában közreműködő intézmény, szakember elérhetőségére vonatkozó,”
(adatainak a kezelésére.)
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 (3) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.  § (2)  bekezdés d)  pontja 
a következő dj) alponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti szervek és személyek jogosultak
a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének]
„dj) – részükre az ellátás folyamatos biztosítása, engedély nélküli eltávozás esetén a felkutatásuk segítése céljából – 
személyleírására és különös ismertetőjegyeire vonatkozó”
(adatainak a kezelésére.)

 (4) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (4) bekezdés b) és c) pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A gyermekjóléti központ, a  gyámhatóság, a  pártfogó felügyelői szolgálat, a  megelőző pártfogó felügyelő a  15.  § 
(2)–(4)  bekezdésében meghatározott ellátások nyújtása vagy intézkedések alkalmazása során a  (2)  bekezdésben 
meghatározott adatokon túl]
„b) a szülő vagy más törvényes képviselő által a gyermek, a gyermeket nevelő másik szülő, a gyermeket gondozó 
személy és a gyermekkel egy háztartásban élő személy sérelmére elkövetett bűncselekményre,
c) a Ptk. szerinti hozzátartozó, vagy a közös háztartásban rendszeresen vagy időszakonként együtt élő más személy 
által a gyermek, a gyermeket nevelő másik szülő, a gyermeket gondozó személy és a gyermekkel egy háztartásban 
élő személy sérelmére elkövetett hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó 
határozatra vagy megelőző távoltartó határozatra, illetve a  büntetőeljárás során vagy a  pártfogó felügyelet 
magatartási szabályaként elrendelt távoltartásra”
(vonatkozó adatokat kezelhet.)

 (5) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.  §-a a  következő 
(6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6c) A  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerbe bekerülő (2)  bekezdés a)–c)  pontja és 
az  (5) bekezdés szerinti személyek azonosítása, adatainak ellenőrzése céljából a kincstár a Tbj. 57. § (1) bekezdése 
szerinti nyilvántartásából átadja a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer számára a Tbj. 57. § 
(2) bekezdés a)–i) és o) pontja szerinti adatokat.”

24. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  személyes gondoskodást nyújtó (1)  bekezdésben meghatározott szervek és személyek a  gyermek 
nevelkedésének megtervezését a  (2)  bekezdésben meghatározott adattartalmú – jogszabályban meghatározott – 
környezettanulmány, cselekvési és intézkedési terv, családgondozási terv, elhelyezési javaslat, egyéni elhelyezési 
terv, egyéni gondozási-nevelési terv alapján végzik. A  (2)  bekezdésben meghatározott adatkörök rögzítése 
jogszabályban meghatározottak szerint
a) a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek átmeneti gondozása és a gyermekvédelmi szakellátások tekintetében 
a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben,
b) a javítóintézeti ellátás tekintetében a javítóintézeti informatikai rendszerben
történik.”

 (2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (3a) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben)
„b) a tervező és értékelő alrendszerben
ba) a  gyermekjóléti alapellátást nyújtó részéről a  gyermek veszélyeztetettségének feltárása, a  veszélyeztetettség 
megelőzéséhez és megszüntetéséhez szükséges intézkedésre történő javaslat megtétele; a  gyermek 
nevelkedésének megtervezése érdekében a  környezettanulmány, cselekvési és intézkedési terv, védelembe 
vétel esetén a  családi, egyéni gondozási terv elkészítése, az  egészségügyi lap feltöltése; nevelésbe vétel esetén 
a  családi kapcsolatok, családgondozás tervezése és a  helyzetértékelés; a  családbafogadás és utógondozás esetén 
a  gondozási terv elkészítése és a  helyzetértékelés, valamint az  átmeneti gondozás esetén az  egyéni gondozási-
nevelési terv, a családgondozási terv elkészítése és a helyzetértékelés;
bb) a  gyermekvédelmi szakellátás esetén az  elhelyezési javaslat, egyéni elhelyezési terv és egyéni gondozási-
nevelési terv elkészítése, valamint a gondozási-nevelési tevékenység megvalósításának értékelése”
(történik.)



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 282. szám 9763

25. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.  §-a a  következő 
(6d) bekezdéssel egészül ki:
„(6d) A  törvényben meghatározott feladata teljesítése érdekében a  feladatkörében eljáró bíróság, ügyészség, 
nyomozó hatóság, pártfogó felügyelői szolgálat és büntetés-végrehajtási intézet jogosult közvetlen adatigényléssel 
megismerni a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer törzsadat alrendszeréből, hogy
a) az az adott gyermekre tartalmaz-e adatot,
b) ha az adott gyermekre tartalmaz adatot, akkor ki a gyermek törvényes képviselője, és ha van rá adat,
ba) a gyermek szülőjének, családbafogadó gyámjának a lakcímét, elérhetőségét,
bb) a  gyermek gyermekvédelmi gyámjának és az  utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt hivatásos 
gondnokának a hivatalos elérhetőségét, és
c) a gyermek ügyében mely gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató és gyámhatóság jár vagy járt el.”

26. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a  következő 135/D.  §-sal 
egészül ki:
„135/D.  § (1) Az  örökbefogadásra felkészítő tanfolyam szervezője a  tanfolyam megszervezése, lebonyolítása és 
indításának bejelentése céljából a tanfolyam meghirdetésétől számított öt évig kezeli
a) a  tanfolyamra jelentkező örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatait és elérhetőségére 
vonatkozó adatait, és
b) a tanfolyam oktatóinak személyazonosító adatait, elérhetőségére és végzettségére vonatkozó adatait.
(2) A  miniszter az  örökbefogadásra felkészítő tanfolyam lebonyolításának ellenőrzése és a  tanfolyam 
finanszírozásának biztosítása céljából a tanfolyam meghirdetésétől számított tíz évig kezeli
a) a tanfolyamra jelentkező örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatait, és
b) a tanfolyam oktatóinak személyazonosító adatait és végzettségére vonatkozó adatait.”

27. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) A gyámhatóság és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet 
végző szervezet alkalmazottja és vezetője, a gyermek és az őt nevelő szülő vagy a gyermek törvényes képviselője 
tartózkodási helyére vonatkozóan megtagadhatja a szülő tájékoztatását, illetve korlátozhatja a szülő iratbetekintési 
jogát, ha
a) a  szülő a  gyermeke, a  gyermeket nevelő másik szülő, a  gyermeket gondozó személy vagy a  gyermekkel egy 
háztartásban élő személy sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,
b) a szülő ellen gyermeke, a gyermeket nevelő másik szülő, a gyermeket gondozó személy vagy a gyermekkel egy 
háztartásban élő személy sérelmére elkövetett, a  hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 
szóló törvényben meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó 
határozat vagy megelőző távoltartó határozat iránti eljárás van folyamatban, illetve a  büntetőeljárás során vagy 
a pártfogó felügyelet magatartási szabályaként távoltartást rendeltek el, a távoltartás időtartamáig.”

28. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136/A. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„136/A. § (1) Díjmentesen jogosult betekintést kérni a szolgáltató, intézmény vezetőjénél
a) gyermekek napközbeni ellátása igénybevétele esetén
aa) – feltéve, hogy szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg – a gyermek szülője,
ab) a gyermek törvényes képviselője és
ac) a korlátozottan cselekvőképes gyermek,
b) gyermekek esélynövelő szolgáltatásai igénybevétele esetén
ba) – feltéve, hogy szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg – a gyermek szülője,
bb) a gyermek törvényes képviselője,
bc) a korlátozottan cselekvőképes gyermek és
bd) a nagykorúvá vált gyermek,
a gyermekre, illetve személyére vonatkozó adatokba, valamint – a  (6)  bekezdésben és a  136.  § (5)  bekezdésében 
foglalt korlátozással – a  gyermekjóléti szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, 
a gyermekkel, illetve személyével kapcsolatos iratba. Az iratokról díjmentesen kivonat vagy másolat kérhető.
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(2) Díjmentesen jogosult betekintést kérni a  szolgáltató, intézmény vezetőjénél – a  (3)  bekezdésben foglalt 
korlátozással – a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek átmeneti gondozása igénybevétele esetén
a) – feltéve, hogy szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg – a gyermek szülője,
b) a gyermek törvényes képviselője,
c) a korlátozottan cselekvőképes gyermek és
d) a nagykorúvá vált gyermek,
a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer törzsadat alrendszerében, valamint tervező és 
értékelő alrendszerében – a (6) bekezdésben és a 136. § (5) bekezdésében foglalt korlátozással – a gyermekre, illetve 
személyére vonatkozóan a  szolgáltató, intézmény által kitöltött adatlapba, valamint jogosult arra, hogy kérésére 
az adatlapot nyomtatott formában díjmentesen rendelkezésére bocsássák.
(3) A  gyermekjóléti szolgáltatás 40/A.  § (2)  bekezdés b)  pont bd) és be)  alpont szerinti tevékenysége esetén 
a  gyermek szülője díjmentesen jogosult betekintést kérni a  gyermekjóléti szolgáltató, intézmény vezetőjénél 
a személyére vonatkozó, a szolgáltató, intézmény által a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer 
tervező és értékelő alrendszerében, valamint a  gyermekre vonatkozó, a  Gyermekeink védelmében elnevezésű 
informatikai rendszer törzsadat alrendszerében a  Ptk. 4:175.  § (2)  bekezdése szerinti, a  gyermek sorsát érintő 
lényeges kérdésre vonatkozó adatba.
(4) Díjmentesen jogosult betekintést kérni a  szolgáltató, intézmény vezetőjénél gyermekvédelmi szakellátás 
igénybevétele esetén
a) a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer törzsadat alrendszerében – a  (6)  bekezdésben 
és a  136.  § (5)  bekezdésében foglalt korlátozással – a  gyermekre, illetve személyére vonatkozóan a  szolgáltató, 
intézmény által kitöltött adatlapba
aa) a gyermek törvényes képviselője,
ab) a korlátozottan cselekvőképes gyermek és
ac) a nagykorúvá vált gyermek,
b) a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer törzsadat alrendszerében – a  (6)  bekezdésben 
és a  136.  § (5)  bekezdésében foglalt korlátozással – a  Ptk. 4:175.  § (2)  bekezdése szerinti, a  gyermek sorsát érintő 
lényeges kérdésre vonatkozó adatba a Ptk. 4:175. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a gyermek törvényes 
képviseleti jogot nem gyakorló szülője.
(5) A (4) bekezdés szerinti jogosultak kérésére az adatlapot nyomtatott formában díjmentesen rendelkezésükre kell 
bocsátani.
(6) Az  Ákr.-ben meghatározottakon túl az  érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet betekinteni a  másik 
szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, ha az  a  gyermek érdekében kezdeményezett, 
a  gyermek védelembe vételére vagy nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a  gyermek 
elhelyezésének megváltoztatására, a  szülői felügyeleti jog rendezésére vagy a  kapcsolattartás szabályozására, 
megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül szükséges.
(7) A  korlátozottan cselekvőképes gyermek számára a  betekintési jogot a  szolgáltató, intézmény vezetője 
–  lehetőség szerint a  gyermek törvényes képviselője vagy a  gyermekjogi képviselő jelenlétében – a  gyermek 
számára szükséges tájékoztatás mellett biztosítja.
(8) Javítóintézeti ellátás esetén a  fiatalkorú és törvényes képviselője jogszabályban meghatározottak szerint 
tájékoztatást kérhet a javítóintézeti informatikai rendszerben a fiatalkorúról vezetett adatokról.”

29. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdés a)–f )  pontja szerinti adatok a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerből 
kerülnek átadásra a kincstár által a finanszírozás ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás részére.”

30. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 141/F.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  apaság, illetve az  anyaság megállapítása iránti perben eljáró bíró közvetlen megkeresésére az  országos 
örökbefogadást elősegítő szerv adatot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az  örökbefogadási alrendszerben 
kezelt adatok alapján a  gyermek örökbefogadható-e, illetve folyamatban van-e a  gyermek örökbefogadásának 
engedélyezése iránti eljárás.”
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31. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) A  költségvetési támogatásban részesülő munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde fenntartója által 
meghatározható intézményi térítési díj éves összege nem haladhatja meg az  öregségi nyugdíj legkisebb összege 
300%-ának a tizenkétszeresét.”

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (5)  bekezdésben foglaltakat a  költségvetési támogatásban részesülő munkahelyi bölcsőde és családi 
bölcsőde – nonprofit gazdasági társaság kivételével – gazdasági társasági formában működő vagy egyéni vállalkozó 
fenntartójára nem kell alkalmazni.”

32. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés f )  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„f ) a  központi hatóság vagy hatóságok, az  országos örökbefogadást elősegítő szerv, továbbá a  38/A.  § 
(4)  bekezdésében, a  82.  § (1)  bekezdésében, a  101.  §-ban, a  102.  §-ban, a  103/A.  §-ban, a  103/B.  §-ban, a  137.  § 
(2) bekezdésében, valamint a 142. § (4) bekezdésében meghatározott szerv kijelölését,”

33. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 188/A.  § (1)  bekezdése 
a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben kell rögzíteni)
„d) a gyermekjóléti szolgáltatást 2021. február 28-át követően igénybe vevő gyermek,
e) a gyermekek átmeneti gondozásába 2021. február 28-át követően bekerült gyermek”
(esetén nyújtott ellátással és szolgáltatással kapcsolatos adatokat.)

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 188/A.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  gyermekjóléti szolgáltatást és gyermekek átmeneti gondozását 2021. március 1-jét megelőzően igénybe 
vett gyermekekkel kapcsolatos iratokba való betekintési jog a  2021. február 28-án hatályos 136/A.  § szerint 
gyakorolható.”

34. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a  következő 188/B.  §-sal 
egészül ki:
„188/B.  § (1) E  törvénynek az  egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020.  évi 
CXLVII. törvénnyel megállapított 28.  §-ában foglaltakat azon személyek esetén is alkalmazni kell, akiknek 
bentlakásos szociális intézményben történő gondozása 2021. január 1-jén fennáll, és az azt megelőző 3 éven belül 
állapítottak meg számukra otthonteremtési támogatást bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri 
hozzájárulásra vagy belépési hozzájárulásra.
(2) E  törvénynek az  egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi 
CXLVII.  törvénnyel megállapított 66/D.  § (1)  bekezdés d)  pontjában és 66/H.  § (5)  bekezdésében foglaltakat 
a 2021. január 1-jén fennálló nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állókra is alkalmazni kell.
(3) E  törvénynek az  egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi 
CXLVII.  törvénnyel megállapított 66/E.  § (1)  bekezdésében foglaltakat a  2020. december 31-ét követően indult 
felmondási eljárásokban kell alkalmazni.”

35. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a) 17.  § (7)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „Az állam fenntartói feladatainak” szövegrész helyébe 

az „A szociálpolitikai feladatok” szöveg,
b) 26/C.  § (2)  bekezdésében az  „e)  pontjában” szövegrész helyébe a  „2020. december 31-én hatályos 

e) pontjában” szöveg,
c) 69/C. § (1) bekezdésében a „magánszervezetek” szövegrész helyébe az „és az örökbefogadás utánkövetését 

végző közhasznú szervezetek” szöveg,
d) 69/D. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „magánszervezetek” szövegrész helyébe az „és az örökbefogadás 

utánkövetését végző közhasznú szervezetek” szöveg,
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e) 69/E. § (2) bekezdésében a „magánszervezetek” szövegrész helyébe az „és az örökbefogadás utánkövetését 
végző közhasznú szervezetek” szöveg,

f ) 69/H.  § (1)  bekezdésében az  „az örökbefogadás utánkövetését végző magánszervezetek tevékenységét 
és működési engedélyezését szabályozó” szövegrész helyébe az  „az örökbefogadást elősegítő és 
az  örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük 
engedélyezéséről szóló” szöveg,

g) 93.  § (9)  bekezdés b)  pontjában a „legkésőbb a  24.” szövegrész helyébe az „– a  (9a)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – legkésőbb a 24.” szöveg,

h) 96.  § (7)  bekezdésében az  „az állam fenntartói feladatainak” szövegrész helyébe az  „a szociálpolitikai 
feladatok” szöveg,

i) 135. § (6) bekezdésében a „15. § (1)–(4)” szövegrész helyébe a „15. § (1)–(5)” szöveg,
j) 135/A.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „magánszervezetek tevékenységét és működési 

engedélyezését szabályozó” szövegrész helyébe a „közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük 
engedélyezéséről szóló” szöveg,

k) 135/A.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „magánszervezetek” szövegrész helyébe az  „és 
az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek” szöveg,

l) 136/A. § (1) bekezdésében az „esetén a” szövegrész helyébe az „esetén – feltéve, hogy szülői felügyeleti jogát 
a bíróság nem szüntette meg – a gyermek szülője, valamint a” szöveg,

m) 145/C.  § (1)  bekezdésében az  „az állam fenntartói feladatainak” szövegrész helyébe az  „a szociálpolitikai 
feladatok” szöveg,

n) 145/C.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „Az állam fenntartói feladatainak” szövegrész helyébe 
az „A szociálpolitikai feladatok” szöveg,

o) 162. § (1) bekezdés x) pontjában a „gyakorlásának részletes szabályait” szövegrész helyébe a „gyakorlásának 
részletes szabályait, valamint a szociálpolitikai feladatokat ellátó szerv kijelölését” szöveg,

p) 165. § (1) bekezdésében a „2020” szövegrészek helyébe a „2022” szöveg
lép.

36. §  Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a) 25. § (5) bekezdés e) pontja,
b) 25. § (6) bekezdésében az „és az (5) bekezdés e) pontjában” szövegrész,
c) 25. § (8) bekezdésében az „az otthonteremtési támogatást megállapító döntés véglegessé válásáig, valamint” 

szövegrész,
d) 26. § (3) bekezdése,
e) 26/B. § (8) bekezdésében az „a)–d), f ) és g) pontja” szövegrész.

4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

37. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:181. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  kapcsolattartás kérdésében a  bíróság döntött, a  kapcsolattartás megváltoztatását is a  bíróságtól lehet 
kérni.”

5. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

38. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény a következő 37/A. §-sal egészül ki:
„[A Ptk. 4:181. § (4) bekezdéséhez]
37/A.  § A  Ptk.-nak az  egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi 
CXLVII.  törvénnyel módosított 4:181.  § (4)  bekezdését az  azt módosító rendelkezés hatálybalépését követően 
indult ügyekben kell alkalmazni abban az esetben, ha a kapcsolattartást a bíróság 2021. január 1. napját követően 
szabályozta.”
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6. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 24. §, a 28. § és a 33. § 2021. március 1-jén lép hatályba.
 (3) A 25. § 2021. július 1-jén lép hatályba.
 (4) A 6. §, a 10. § és a 16. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

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

2020. évi CXLVIII. törvény
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a  továbbiakban: Kjt.) 61.  §-a a  következő  
(2)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az  (1) bekezdés szerinti iskolai végzettséget és szakképesítést, illetve 
szakképzettséget a  nemzeti köznevelésről szóló törvényben, a  szakképzésről szóló törvényben és a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvényben használt fogalmakkal azonosan kell értelmezni. A  részszakképesítést és 
a szakképesítés-elágazást szakképesítésnek, a szakképesítés-ráépülést szakképesítésre épülő szakképesítésnek kell 
tekinteni.
(3) 2020. január 1-jét követően az  (1)  bekezdés és a  66.  § (2)  bekezdése alkalmazásakor az  emelt szintű 
szakképesítést e  törvény szerint felsőfokú szakképesítésnek, a  középszintű szakképesítést e  törvény szerint 
középfokú szakképesítésnek kell tekinteni.
(3a) 2020. január 1-jét követően olyan szakképesítés esetében, amelynek szakmai és vizsgakövetelménye 
a  szakképzésben való részvétel feltételeként az  alapfokú iskolai végzettség helyett a  bemeneti kompetenciák 
meglétét is elfogadta, a szakképesítéssel rendelkező személyt a besorolás szempontjából úgy kell tekinteni, mint aki 
alapfokú iskolai végzettséggel is rendelkezik.
(3b) A  szakképzésről szóló törvény szerinti szakmajegyzékben szereplő és a  Magyar Képesítési Keretrendszer 
(a  továbbiakban: MKKR) szerinti 5. szintű technikumi szakma megszerzését igazoló oklevéllel tanúsított képesítést 
felsőfokú szakképesítésnek, az  MKKR szerinti 4. szintű szakma megszerzését igazoló szakmai bizonyítvánnyal 
tanúsított képesítést középfokú szakképesítésnek kell tekinteni az  (1)  bekezdés és a  66.  § (2)  bekezdése 
alkalmazásakor.
(3c) A  szakképzésről szóló törvény szerinti programkövetelményekről vezetett nyilvántartásban szereplő és 
az  MKKR szerinti 5. szintű programkövetelmény szerint folyó szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető, 
képesítő bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést felsőfokú szakképesítésnek, az  MKKR szerinti 4. szintű 
programkövetelmény szerint folyó szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető, képesítő bizonyítvánnyal 
tanúsított szakképesítést középfokú szakképesítésnek kell tekinteni az  (1)  bekezdés és a  66.  § (2)  bekezdése 
alkalmazásakor.”

2. §  A Kjt. 85.  § (5)  bekezdés d), f ), g), i)–k), m) és n)  pontjában a  „családpolitikáért” szövegrész helyébe 
a „családpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

3. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 
21. §-a a következő sz) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„sz) a családi állapotra, a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyére vonatkozó adatok 
kivételével a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény szerinti művészjáradékkal kapcsolatos ügyekben eljáró 
szerv a művészjáradékkal összefüggő törvényi feladatai ellátásához;”

4. §  Az Nytv. IV. Fejezete a következő 24/J. §-sal egészül ki:
„24/J. § Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyilvántartott személyek azonosítása, ellenőrzése és 
adatainak pontosítása céljából – a családi állapot, a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
helye, az értesítési cím adat és a nyilvántartásból kikerülés helye adatok kivételével – a 17. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti, valamint a nyilvántartás jogcíme adatokat jogosult igényelni a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő 
szervtől.”

5. §  Hatályát veszti az Nytv. 21. § zs) pontja.

3. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény módosítása

6. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi  
XX. törvény 37. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást 
teljesíteni:)
„j) az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervnek az  oktatási nyilvántartásban szereplő polgár családi 
és utónevének, születési nevének, anyja születési nevének, születési helyének és időpontjának, nemének, 
állampolgárságának, nyilvántartás jogcíme adatainak, lakcímének változásáról, továbbá az  érintettnek 
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való kikerülése okáról és időpontjáról;”

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

7. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96.  § (3)  bekezdése a  következő k)  ponttal 
egészül ki:
[A 96. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vett adatokból]
„k) a  Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény szerinti művészjáradékkal kapcsolatos ügyekben eljáró szerv 
a művészjáradék folyósítása és a jogosultság ellenőrzése érdekében a (2) bekezdés a), c) és h) pontja”
(szerinti adatok igénylésére jogosult.)

5. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvény módosítása

8. §  A muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
a következő 59/A. §-sal egészül ki:
„59/A.  § (1) A  webtartalom archiválás keretében, webaratással történő begyűjtésének, feldolgozásának, 
másolásának, hosszú távú megőrzésének és webarchívumba rendezésének, továbbá felhasználásának feladatát 
(a  továbbiakban együtt: webarchiválás) a  nemzeti könyvtár látja el. A  könyvtárak együttműködnek a  nemzeti 
könyvtárral az archivált webtartalom hozzáférhetővé tételében.
(2) Nem minősül webtartalomnak a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló törvény alapján archivált műsorszám 
és a mozgóképről szóló törvény alapján archivált filmalkotás.
(3) A  webarchiválás során a  hungarikumnak minősülő webtartalmat kell archiválni. A  webarchiválás alól kivételt 
képező webtartalmak körét a Kormány rendeletben állapítja meg.
(4) A tartalomszolgáltató a webarchiválás megvalósítása érdekében együttműködik a nemzeti könyvtárral.
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(5) A nemzeti könyvtár azokat a webarchiválás során gyűjtött személyes adatokat, amelyeket a tartalomszolgáltató 
a  weblapon nyilvánosságra hozott és a  webarchiválás érdekében a  nemzeti könyvtár részére szolgáltatott, 
közérdekű archiválás céljából kezeli.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatkezelés vonatkozásában az érintett a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. és 
18. cikkében rögzített jogait nem gyakorolhatja.”

9. §  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
1.  53.  § (3)  bekezdésében a „gyűjteményeit és szolgáltatásait” szövegrész helyébe a „gyűjteményeit, valamint 

szolgáltatásait” szöveg,
2.  70. § (1) bekezdésében a „kell előirányozni” szövegrész helyébe a „szükséges előirányozni” szöveg,
3.  100.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „jegyzékének vezetését” szövegrész helyébe a „jegyzéke vezetésének 

szabályait” szöveg,
4.  1. számú melléklet a)  pontjában az  „a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt 

állami egyetemek központi könyvtárai.” szövegrész helyébe az  „a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 
1.  mellékletében felsorolt állami egyetemek központi könyvtárai, valamint a  Kormány által felsőoktatási 
intézmény működtetése céljából alapított vagyonkezelő alapítványok fenntartásában lévő egyetemek 
központi könyvtárai.” szöveg,

5.  3. számú melléklet f )  pontjában az „Országos Idegen nyelvű Könyvtár” szövegrész helyébe az „Országos 
Idegennyelvű Könyvtár” szöveg

lép.

6. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

10. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20. § (4) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:
(Régészeti feltárás elvégzésére jogosult)
„g) a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv,
h) a Magyarságkutató Intézet, valamint
i) a  régészeti örökséggel és a  műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet 
szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő kizárólag az  örökségvédelmi 
hatástanulmányok készítéséhez végzett terepbejárás és műszeres lelőhely- és leletfelderítés esetén.”

11. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény III. Része a következő 87. §-sal egészül ki:
„87. § (1) A kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterülettel szomszédos ingatlanok tekintetében a Magyar 
Államot – más jogosultakat megelőzően – elővásárlási jog illeti meg.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott elővásárlási jog kiterjed a  kiemelt nemzeti emlékhely részét képező 
közterülettel közös határvonallal rendelkező – közterületnek nem minősülő – földrészletre, az  azon fekvő 
építményre, társasház esetén valamennyi albetétre.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott elővásárlási jogot a  kormányrendeletben kijelölt örökségvédelmi szerv 
gyakorolja.
(4) A  (3)  bekezdés szerint kijelölt szerv az  elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében 
megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.”

12. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg – a  Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság javaslata 
alapján vagy véleményének kikérésével –)
„g) a  kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterülettel szomszédos ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 
gyakorlására jogosult szervet.”
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7. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

13. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) 
15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  eljáró hatóság a  (2)  bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül folytatja le a  honosítási eljárást, ha 
a tudományos fokozatot kiállító külföldi oktatási intézményt az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség 
(European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő és az  Európai 
Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszterbe (European Quality Assurance Register for Higher Education) bejegyzett 
szervezet akkreditálta.”

14. §  Az elismerési törvény 60/I. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  európai szakmai kártyát létrehozó eljáró hatóság az  európai szakmai kártya birtokosát – annak kérésére – 
tájékoztatja a belső piaci információs rendszerben tárolt adatairól.”

15. §  Az elismerési törvény 2.  § (2)  bekezdésében a  „hatálya” szövegrész helyébe a  „hatálya, a  képzés külső 
minőségbiztosítása” szöveg lép.

8. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

16. §  Hatályát veszti a  szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 7.  § (8)  bekezdésében az  „ , illetve a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 6. § (5) bekezdés a) pontja szerinti szervnek” szövegrész és az „ , illetve 
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 6. § (5) bekezdés a) pontja szerinti szerv” szövegrész.

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

17. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben az állam valamely vagyonelemet ellenérték fejében szerez meg és a vagyonelem létrehozásához, 
értéknövelő felújításához, fejlesztéséhez – annak állam általi megszerzését megelőzően – központi költségvetési 
forrás került felhasználásra, akkor a  vagyonelem vételárának megállapításakor a  vételárat csökkenteni kell 
a  felhasznált központi költségvetési forrás összegével akként, hogy a  vételár meghatározásának alapjául szolgáló 
becsült forgalmi értékből értéknövelő beruházás, felújítás esetén az értékelés fordulónapján fennálló könyv szerinti 
értékére jutó felhasznált központi költségvetési forrás összegét le kell vonni.
(4) Társasági részesedés állam által történő megszerzése esetén, ha a  gazdasági társaság, amelyben a  részesedés 
fennáll – a  társasági részesedés állam általi megszerzését megelőzően – központi költségvetésből származó 
fejlesztési támogatásban részesült, akkor a  társasági részesedés vételárát csökkenteni kell a  felhasznált központi 
költségvetési forrás összegével akként, hogy a vételár meghatározásának alapjául szolgáló becsült forgalmi értékből 
a gazdasági társaság értékelésének fordulónapján a számviteli nyilvántartásában szereplő központi költségvetésből 
származó fejlesztési támogatás elhatárolt összegét le kell vonni.
(5) A vételár megállapítására vonatkozó (3) bekezdés szerinti rendelkezést az Nvtv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerinti elővásárlási jog gyakorlása során is alkalmazni kell.”

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

18. §  A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül tisztségviselőnek a vagyonkezelő alapítvány vagyonellenőre.”

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

19. §  A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 22. § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  21.  § (1)  bekezdésében meghatározott arányoknak, illetve az  e  szakasz (2) és (3)  bekezdései alapján 
megkötött hatósági szerződésben a  21.  § (1)  bekezdése vonatkozásában meghatározott arányoknak az  egyes 
médiaszolgáltatások 05 és 24 óra közötti műsoridejében is érvényesülniük kell.”
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20. §  Az Mttv. 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az Mttv. 44. §-a a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) A  médiaszolgáltató ellenszolgáltatásként negyedévenként előre köteles médiaszolgáltatási díjat fizetni. 
A  Hivatal a  médiaszolgáltató indokolt és a  fizetési határidő lejártát megelőzően előterjesztett kérelme alapján 
a  médiaszolgáltatási díj havi rendszerességű előre történő megfizetéséről hatósági eljárásban dönt. A  Hivatal 
a  kérelem engedélyezése esetén módosítja a  médiaszolgáltató nyilvántartásba vételére vonatkozó hatósági 
határozatát. A  médiaszolgáltató a  havi díj megállapítására irányuló kérelmet tizenkét hónap alatt egy alkalommal 
terjeszthet elő, a  kérelem engedélyezése esetén a  havi díj megállapítása a  kérelem elbírálását követő tizenkét 
hónapra történik. Hálózatba kapcsolódás esetén a  hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltató médiaszolgáltatási 
díjának a hálózatos műsoridővel arányos részét a hálózatos médiaszolgáltató fizeti.
(2a) A médiaszolgáltató esedékességet megelőzően benyújtott és indokolt kérelmére a Hivatal a médiaszolgáltatási 
díj megfizetése tekintetében részletfizetést engedélyezhet. Ha a  médiaszolgáltató az  esedékes részlet befizetését 
nem teljesíti, az  e  bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a  tartozás egy összegben 
esedékessé válik. A részletfizetés tárgyában hozott végzés közigazgatási perben megtámadható.”

21. §  Az Mttv. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nyertessé kizárólag olyan pályázó nyilvánítható, aki a  pályázati ajánlat benyújtásától kezdve folyamatosan 
megfelelt az e törvényben és a pályázati felhívásban meghatározott részvételi feltételeknek. Amennyiben egyetlen 
pályázó felel meg a  törvényi, illetve pályázati követelményeknek, a  Médiatanács az  (1)  bekezdés b)  pontja szerint 
megállapítja a pályázó nyertességét.”

22. §  Az Mttv. 63.  § (9) és (10)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és az  Mttv. 63.  §-a a  következő 
(10a) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  médiaszolgáltató a  hatósági szerződésben megállapított médiaszolgáltatási díjat negyedévenként előre 
köteles megfizetni.
(10) Amennyiben a  médiaszolgáltató a  médiaszolgáltatási díj bármely részének megfizetésével késedelembe esik, 
vagy a díjfizetést elmulasztja, a Médiatanács jogosult a hatósági szerződésben meghatározott jogkövetkezmények 
alkalmazásán túlmenően a  hatósági szerződést tizenöt napos határidővel felmondani. A  Médiatanács  
– a médiaszolgáltató kérelmére vagy hivatalból – a médiaszolgáltatási díj összegét, az Mttv. 44. § (6) bekezdésében 
rögzített szempontok figyelembevételével, legkorábban a  médiaszolgáltatási jogosultság kezdete szerinti naptári 
évet követő második naptári évre vonatkozóan felülvizsgálhatja. A  médiaszolgáltató a  médiaszolgáltatási díj 
felülvizsgálatát legkorábban a  médiaszolgáltatási jogosultság kezdete szerinti naptári évet követő naptári évben, 
a  következő évre vonatkozóan augusztus 31. napjáig kezdeményezheti. A  Médiatanács a  médiaszolgáltatási díj 
felülvizsgálatáról legkésőbb október 31. napjáig dönt.
(10a) A  médiaszolgáltató esedékességet megelőzően benyújtott és indokolt kérelmére a  Médiatanács 
a médiaszolgáltatási díj megfizetése tekintetében részletfizetést engedélyezhet. Ha a médiaszolgáltató az esedékes 
részlet befizetését nem teljesíti, az e bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy 
összegben esedékessé válik. A részletfizetés tárgyában hozott végzés közigazgatási perben megtámadható.”

23. §  Az Mttv. 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) JBE médiaszolgáltatónak minősül a  legalább tizenöt százalékos éves átlagos közönségaránnyal rendelkező 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltató, feltéve, hogy legalább egy médiaszolgáltatásának éves átlagos 
közönségaránya eléri a három százalékot JBE médiaszolgáltatónak minősül a közszolgálati, közösségi és tematikus 
médiaszolgáltató kivételével legalább húszszázalékos éves átlagos közönségaránnyal rendelkező lineáris rádiós 
médiaszolgáltató is, feltéve, hogy legalább egy médiaszolgáltatásának éves átlagos közönségaránya eléri 
az öt százalékot.”

24. §  Az Mttv. 134. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) A  Hatóság a  184.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti közfeladat ellátására a  Kormány által felhatalmazott 
kormányzati igazgatási szervvel közszolgáltatási szerződést köt. A  közszolgáltatási szerződés és a  hatósági 
feladatellátás feltétele, hogy a  központi költségvetésben a  feladat ellátásához a  fedezet a  kormányzati igazgatási 
szerv költségvetésében biztosított legyen, és azt a Hatóság részére átadja.”
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25. §  Az Mttv. 136. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az Alap a tárgyévre vonatkozó bevételeinek a  tárgyévben fel nem használt, illetve kötelezettségvállalással le 
nem kötött részét – a (3b) és (3c) bekezdés szerinti esetek kivételével – a 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási 
törvény hatálybalépését követő 30 napon belül köteles a központi költségvetésbe befizetni.
(3b) A  Médiatanács az  Alap vezérigazgatójának a  134.  § (10)  bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat 
benyújtásáig előterjesztett indokolt kérelmére a  közszolgálati kötelezettségek jövőbeni teljesítése, a  hatékony 
gazdálkodás elősegítése érdekében az  Alap számára a  tárgyévre vonatkozóan nyújtott források fel nem használt 
részéből közszolgálati tartalékot képezhet. A  közszolgálati tartalék mindenkori mértéke – a  (3c)  bekezdés szerinti 
eset kivételével – legfeljebb a közszolgálati feladatok ellátására szolgáló tárgyévet megelőző évben rendelkezésre 
álló források 10%-a lehet. A  közszolgálati tartalék kizárólag a  közszolgálati feladatellátás költségeinek fedezésére 
használható fel.
(3c) A Médiatanács különösen indokolt – kizárólag a közszolgálati feladatellátással összefüggő – esetben a 10%-ot 
meghaladó mértékű tartalék képzését is jóváhagyja, ha az  valamely – előzetesen meghatározott, a  közszolgálati 
feladatellátást szolgáló – eseti célkitűzés teljesítése érdekében szükséges, és a  tartalék mértéke legfeljebb három 
negyedéven keresztül haladja meg a (3b) bekezdés szerinti mértéket.”

26. §  Az Mttv. 203. § 13–14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13. Hálózatba kapcsolódás: két vagy több lineáris rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy lineáris 
rádiós médiaszolgáltatás összekapcsolódása ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű 
szolgáltatására.
14. Hálózatos médiaszolgáltató: az  a  lineáris rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató, amelynek műsora 
vagy műsorszáma hálózatos rádiós médiaszolgáltatásban terjesztésre kerül.”

27. §  Az Mttv. 206. § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) az  adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét biztosító alkalmazás igénybevételével összefüggő eljárási 
szabályokat és a feladat finanszírozásához szükséges kormányzati igazgatási szervet,
b) az  általános adatvédelmi rendelet alapján fennálló adattörlési kötelezettséget biztosító szoftver fejlesztését 
követően a  minősített tanúsítvány kiadására feljogosított szervezet megfelelési feltételeit, a  tanúsítási 
eljárás lefolytatásának és a  tanúsítási eljárás – általános forgalmi adó nélkül számított – maximális díjának 
meghatározásával kapcsolatos feltételeit.”

28. §  Az Mttv. 65.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „legfeljebb harminc napra” szövegrész helyébe a „legfeljebb 
száznyolcvan napra” szöveg lép.

29. §  Hatályát veszti az Mttv.
1.  44. § (5) bekezdése,
2.  65. § (1) bekezdésében a „helyi” szövegrész,
3.  65. § (1) bekezdés a) pontja,
4.  66. § (4) bekezdés d) pontja.

12. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

30. § (1) A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) 7. § (1b) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1b) Rendes taggá a  levelező tag választható, kivéve, ha a  rendes taggá választásra a  Nemzet Művésze cím 
elnyerésére tekintettel, a (9) bekezdés alapján kerül sor.”

 (2) Az MMA tv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az MMA rendes tagjainak száma a Nemzet Művésze címet viselő rendes tagokkal együttesen legfeljebb 315 fő.”
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 (3) Az MMA tv. 7. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Nemzet Művésze díjban részesített személy – az Alapszabályban rögzített feltételek mellett és az Alapszabály 
szerinti egyszerűsített eljárásban – a  (4)–(7)  bekezdésben foglaltak alkalmazásának és az  előzetes levelező tagság 
követelményének mellőzésével az MMA rendes tagjává válhat. Az elé terjesztett jelöltek rendes taggá választásáról 
– titkos szavazással, egyszerű többséggel – a közgyűlés dönt. A rendes tagi jogviszony kezdőnapja a megválasztást 
követő nap.
(10) Az  a  Nemzet Művésze címben részesített díjazott, aki a  (9)  bekezdés alapján nem válik rendes taggá, 
a  továbbiakban a  (4)–(8)  bekezdés szerinti eljárás keretében szerezhet rendes vagy levelező tagságot azzal, hogy 
rendes taggá csak a levelező tag válhat.”

31. §  Az MMA tv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés – a 7. § (4)–(8) bekezdésében meghatározott eljárás alkalmazásával – levelező tagokat választhat. 
Levelező taggá választható
a) a nem akadémikus tag vagy
b) az a személy, aki
ba) a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti vagy külföldi képzésben szerzett és honosított vagy elismert 
DLA-fokozattal vagy
bb) az Alapszabályban meghatározott hazai művészeti szakmai elismeréssel 
rendelkezik.”

32. §  Az MMA tv. 8/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem akadémikus tagként felvételét kérheti az MMA-ba)
„a) a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti vagy külföldi képzésben szerzett és honosított vagy elismert 
DLA-fokozattal,”
(rendelkező személy.)

33. § (1) Az MMA tv. 14. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MMA közgyűlése)
„b) jóváhagyja a köztestület munkájáról és a magyar művészeti élet általános helyzetéről az Országgyűlés számára 
készített elnöki beszámoló koncepcióját;”

 (2) Az MMA tv. 14. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MMA közgyűlése)
„d) az  államháztartásról szóló törvény és a  költségvetési törvény keretei között jóváhagyja az  MMA következő évi 
költségvetésének irányelveit és az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját;”

34. § (1) Az MMA tv. 17. § (5) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az elnökség az (1) bekezdésben foglaltakon túl]
„c) elfogadja a  köztestület éves munkájáról a  Kormány részére készített elnöki tájékoztatót és a  közgyűlés által 
jóváhagyott koncepció alapján készült, az Országgyűlésnek szóló elnöki beszámolót;
d) megtárgyalja az  MMA következő évi költségvetésének irányelveit és az  előző évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolót, továbbá elfogadja az MMA éves költségvetését;”

 (2) Az MMA tv. 17. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az elnökség az (1) bekezdésben foglaltakon túl]
„i) dönt az 5/A. § (2) bekezdése szerinti stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről;”

 (3) Az  MMA tv. 17.  § (5)  bekezdés k)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  bekezdés a  következő l) és 
m) ponttal egészül ki:
[Az elnökség az (1) bekezdésben foglaltakon túl]
„k) a  költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, valamint alapító okiratának és megszüntető 
okiratának kiadása kivételével gyakorolja az  MMA által alapított költségvetési szerv fölött azokat a  jogokat, 
amelyeket az államháztartásról szóló törvény a költségvetési szerv irányításának jogaiként meghatároz, e  jogainak 
gyakorlását az Alapszabályban – részben vagy egészben – az MMA elnökére ruházhatja;
l) jóváhagyja a felügyelő testület ügyrendjét;
m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a közgyűlés vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal.”
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35. §  Az MMA tv. 28/L. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem részesülhet művészjáradékban)
„f ) a  kultúráért felelős miniszter által adományozott művészeti életpálya elismeréshez kapcsolódóan járadékban 
részesülő személy az  e  járadékban való részesítése időtartama alatt [az a)–f )  pontban meghatározottak 
a továbbiakban együtt: a művészjáradék megállapítását kizáró elismerés], valamint”

36. § (1) Az MMA tv. 28/M. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A művészjáradék iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni a Titkárságon)
„a) a  kérelmező természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, állandó lakcíme és tartózkodási helye, 
folyószámláját vezető pénzintézet neve és folyószámlaszáma, valamint az MMA Titkárságával való kapcsolattartását 
szolgáló telefonszáma feltüntetésével,”

 (2) Az MMA tv. 28/M. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a  kérelmező a  28/L.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjára alapítja művészjáradék iránti kérelmét, és 
az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti dokumentumok egyike sem tartalmazza az  adományozás indokát, akkor 
a  kérelmező a  művészjáradék iránti kérelmében nyilatkozik arról, hogy mely tevékenysége elismeréseképpen 
részesült a díjban.”

37. §  Az MMA tv. 11. alcíme a következő 30/C. §-sal egészül ki:
„30/C.  § (1) A  felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2020. évi CXLVIII. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv2.) módosított 28/L. § (1) bekezdését, valamint a Módtv2.-vel 
megállapított 28/M. § (2) bekezdését a Módtv2. hatálybalépését követően indult művészjáradék megállapítása iránti 
ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E  törvénynek a  Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014.  évi 
X. törvénnyel, a  Módtv.-vel, valamint a  Módtv2.-vel végrehajtott módosításai nem érintik az  e  törvények 
hatálybalépését megelőzően, a  mindenkor hatályos törvény rendelkezéseinek megfelelően rendes vagy levelező 
tagságot szerzett személyek tagsági jogviszonyának fennállását.”

38. §  Az MMA tv. 11. alcíme a következő 30/D. §-sal egészül ki:
„30/D. § A Módtv2.-vel megállapított 7. § (9) bekezdését első ízben a 2022. évi Nemzet Művésze díjak odaítélését 
követően kell alkalmazni, azzal, hogy az MMA rendes tagjai közé való felvételét ez alkalommal – a Nemzet Művésze 
díj 2022. évi díjazottján kívül – a Nemzet Művésze címet a 2022. évet megelőzően elnyert díjazott is kérheti.”

39. §  Az MMA tv.
 1.  8/B.  § (3)  bekezdésében az  „új közgyűlési képviselő” szövegrész helyébe az  „az Alapszabály szerint lép 

új közgyűlési képviselő, akinek megbízatása” szöveg,
 2.  8/B. § (3) bekezdésében a „hátralévő időre választható” szövegrész helyébe a „hátralévő időre szól” szöveg,
 3.  18.  § (1)  bekezdésében az „a választás időpontjában legalább két éve megválasztott akadémikusok közül” 

szövegrész helyébe az „az akadémikusok közül” szöveg,
 4.  18. § (5) bekezdésében az „a közgyűlés” szövegrész helyébe az „az elnökség” szöveg,
 5.  23. §-ában az „a közgyűlés időpontjában legalább két éve megválasztott akadémikusok” szövegrész helyébe 

az „az akadémikusok” szöveg,
 6.  28/I. § (1) bekezdés a) pontjában az „időpontját” szövegrész helyébe az „időpontját, továbbá állandó lakcímét 

és tartózkodási helyét” szöveg,
 7.  28/L.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „személynek, aki” szövegrész helyébe a  „személynek, aki  

– természetes személyként –” szöveg,
 8.  28/L.  § (1)  bekezdés b)  pontja nyitó szövegrészében a  „miniszter feladatkörében” szövegrész helyébe 

a „miniszter által jogszabályban alapított díjként, a feladatkörében” szöveg,
 9.  28/L.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „természetes személy részére adományozott Pro Architectura díjban,” 

szövegrész helyébe a „Pro Architectura díjban, Mőcsényi Mihály-díjban,” szöveg,
10.  28/M. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Titkárságon” szövegrész helyébe „az MMA Titkárságán mint 

az eljáró közigazgatási hatóságnál” szöveg,
11.  28/M.  § (1)  bekezdés d)  pont db)  alpontjában az „a Titkárságot” szövegrész helyébe „az MMA Titkárságát” 

szöveg,
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12.  28/N. § (1) bekezdésében az „A Titkárság” szövegrész helyébe az „Az MMA Titkársága” szöveg,
13.  28/N. § (2) bekezdésében az „a Titkárságnak” szövegrész helyébe az „az MMA Titkárságának” szöveg,
14.  28/N. § (4) és (5) bekezdésében az „a Titkárság” szövegrész helyébe az „az MMA Titkársága” szöveg
lép.

40. §  Hatályát veszti az MMA tv.
a) 6. §-ában az „a 7. § (2) bekezdésében és” szövegrész,
b) 7. § (2) bekezdése,
c) 7.  § (1b)  bekezdésében a  „ , legkorábban a  levelező taggá választása napját követő két év elteltével” 

szövegrész,
d) 14. § h) és m) pontja,
e) 17.  § (3)  bekezdés d)  pontjában az  „ – a  közgyűlés időpontjában legalább két éve megválasztott 

akadémikusok közül –” szövegrész,
f ) 20. § (4) bekezdésében az „ – a tagozatvezetőt választó ülés időpontjában legalább két éve megválasztott –” 

szövegrész,
g) 22. § (1) bekezdésében az „ , a közgyűlés időpontjában legalább két éve megválasztott” szövegrész,
h) 25. § (1) bekezdésében az „ – a közgyűlés időpontjában legalább két éve megválasztott –” szövegrész,
i) 28/L. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „ – a Balassa Péter-díjat beleértve –” szövegrész.

13. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

41. §  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, 
mentességek körét és mértékét megállapítani kizárólag törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján 
önkormányzati rendeletben lehet, kivéve, ha az  Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés 
eltérően rendelkezik. Fizetési kötelezettség előírása szempontjából a  jogi személyek egyes típusait hátrányosan 
megkülönböztetni nem lehet.”

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

42. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés e)  pontja alkalmazásában nem minősül tisztségviselőnek a  vagyonkezelő alapítvány 
vagyonellenőre.”

15. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

43. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Ha az állam törvényi felhatalmazás alapján az állami közfeladat ellátását államháztartáson kívüli személy, 
szervezet részére adja át és a közfeladat ellátása, illetve a közfeladat ellátásának elősegítése céljából állami vagyon 
tulajdonjogát – törvény felhatalmazásán alapuló jognyilatkozattal, szerződéssel vagy jogi személy létesítő okiratával 
(a  továbbiakban együtt: alapokirat) – ingyenesen átruházza, akkor az  ezt magában foglaló alapokiratot kizárólag 
az abban erre feljogosított személyek módosíthatják, a Ptk. általános szabályai és az alapokiratban foglaltak szerint.
(2) Az (1) bekezdés alapján állami vagyon ingyenesen átlátható szervezetnek minősülő
a) egyházi jogi személy,
b) nemzetiségi önkormányzat,
c) helyi önkormányzat,
d) közérdekű vagyonkezelő alapítvány,
e) közhasznú jogállással rendelkező egyesület, alapítvány
javára ruházható át.
(3) Az (1) bekezdés szerinti közfeladathoz kapcsolódóan közép- vagy hosszú távú, költségvetési éven túli év kiadási 
előirányzat terhére kötelezettség törvényi felhatalmazás alapján vállalható.”
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44. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a következő 18/D. §-sal egészül ki:
„18/D.  § E törvénynek a  felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2020. évi CXLVIII. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv4.) megállapított 14/A.  §-át a  közfeladat-ellátás 
és a  vagyonjuttatás feltételeinek, illetve az  alapokiratnak a  módosítása, valamint a  közép- vagy hosszú távú 
finanszírozás tekintetében alkalmazni kell a  Módtv4. hatálybalépése napját megelőzően a  Módtv4. 14/A.  § 
(1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelően megvalósult ingyenes vagyonjuttatás esetében is.”

45. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 19. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„d) 14/A. §-a és 18/D. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján”
(sarkalatosnak minősül.)

46. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4.  § (2)  bekezdésében a  „törvényben” szövegrész helyébe 
a „külön törvényben” szöveg lép.

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

47. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 2.  § (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) A  felsőoktatási intézmény a  tanulmányi rendszerében a  jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles 
vezetni, és abból elektronikus úton köteles adatot szolgáltatni az  országos statisztikai adatgyűjtési programba, 
a felsőoktatási információs rendszerbe vagy más, jogszabályban meghatározott rendszerbe.”

48. § (1) Az Nftv. 4. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az állami fenntartó kivételével az (1) bekezdés szerinti fenntartó által fenntartott intézmény esetében – eltérő 
megállapodás hiányában – tulajdonos az, aki az alapítói, illetve fenntartói jogot gyakorolja. A tulajdonos a fenntartói 
jogot e  törvényben meghatározottak szerint ruházhatja át az  (1)  bekezdés szerinti jogosultnak. Tulajdonos csak 
az lehet, aki az (1) bekezdés alapján felsőoktatási intézményt alapíthat.
(2b) Ha a  felek megállapodása alapján a  tulajdonos és a  fenntartói jog gyakorlója eltér, az  erről szóló bejelentés 
alapján a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv (a továbbiakban: oktatási hivatal) a tulajdonost és 
a fenntartói jog gyakorlóját is nyilvántartásba veszi.”

 (2) Az Nftv. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2a) és (2b) bekezdés szerinti esetben
a) a  tulajdonos – a  felsőoktatási intézménynek a  kutatás és az  oktatás tartalmával és módszereivel kapcsolatban, 
az Alaptörvényben és az e törvényben biztosított önállóságát nem sértve – gyakorolja a  tulajdonost a polgári jog 
alapján megillető jogokat, azokat az  (1)  bekezdésben meghatározottak részére polgári jogi megállapodással vagy 
egyoldalú jognyilatkozattal ruházhatja át,
b) a  73.  § (1)  bekezdése szerinti fenntartói irányítást a  tulajdonos vagy – a  felek eltérő megállapodása esetén – 
az oktatási hivatal nyilvántartásába bejegyzett fenntartó gyakorolja.”

49. §  Az Nftv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állandó oktatói, kutatói karra vonatkozó feltétel akkor teljesül, ha a  felsőoktatási intézmény 
az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony vagy 
közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja. Az  állandó oktatói, kutatói karba a  felsőoktatási intézmény 
alaptevékenységének ellátásához szükséges azon oktatók és kutatók is beszámíthatók, akiket külföldi munkáltató 
– harmadik személlyel kötött megállapodás alapján – Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztat, 
amelyre a munka törvénykönyvének hatálya nem terjed ki.”

50. §  Az Nftv. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  felsőoktatási intézmény nem oktatási szervezeti egységei intézményi központtá szervezhetők. Az  állami 
felsőoktatási intézmény és a  Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány fenntartásában 
működő felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény a felsőoktatási 
intézmény jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége. Az  állami felsőoktatási intézmény által fenntartott 
köznevelési intézmény és szakképző intézmény a Kormány által a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes 
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feladatainak ellátásra kijelölt szervnél – a köznevelési intézmény alapító okiratának a fenntartó általi benyújtásával – 
az oktatási hivatal, a Kormány által a miniszter szakképzési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátásra kijelölt 
szervnél – a szakképző intézmény alapító okiratának a fenntartó általi benyújtásával – a szakképzési államigazgatási 
szerv nyilvántartásába való bejegyzéssel jön létre és a  nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Az  állami 
felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény és szakképző intézmény vezetőjének a munkáltatója 
a rektor, további alkalmazottjai tekintetében – a bérgazdálkodást érintő, a kancellár egyetértésével hozott döntések 
kivételével – a köznevelési intézmény és szakképző intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat.”

51. §  Az Nftv. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. A felsőoktatási szakképzés, az alapképzés és a mesterképzés képzési és kimeneti követelményei 
és a képesítési keret
16/A. § (1) A miniszter a képzési és kimeneti követelményeket – a tanári szakok képzési és kimeneti követelményeit 
ide nem értve – hivatalos kiadványként közzéteszi a  miniszter által vezetett minisztérium honlapján. A  képzési és 
kimeneti követelmények normatív rendelkezést nem tartalmazhatnak és azok tartalma jogszabállyal és közjogi 
szervezetszabályozó eszközzel nem lehet ellentétes. A  képzési és kimeneti követelmények a  honlapról nem 
távolíthatók el, archiválásukra a digitális archiválás szabályait kell alkalmazni.
(2) A  közzétett képzési és kimeneti követelményeket a  miniszter minősített elektronikus aláírásával és olyan 
szolgáltató által kiadott időbélyegzővel kell ellátni, amely e  szolgáltatást minősített szolgáltatóként nyújtja. 
A képzési és kimeneti követelményekben a közzététel időpontját és az alkalmazás kezdő dátumát fel kell tüntetni. 
A közzététel időpontja nem lehet korábbi, mint az időbélyegzőben szereplő naptári nap.
(3) A  képzési és kimeneti követelményeket érintő változást kizárólag felmenő rendszerben lehet bevezetni, és azt 
a bevezetést megelőző első tanév kezdő napjáig kell közzétenni. A képzési és kimeneti követelmények módosítása 
a módosítást megelőzően közzétett képzési és kimeneti követelmények szerint indított képzést nem érinti.
(4) A képzési és kimeneti követelményekkel szemben kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezhető 
közigazgatási jogvita.
16/B. § A miniszter hivatalos kiadványként közzéteszi a miniszter által vezetett minisztérium honlapján a képesítési 
keretet.”

52. §  Az Nftv. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) Az oktató – beleegyezésével –, a rektor és a diákotthont, illetve tehetséggondozó intézményt fenntartó 
közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vezetőjének megállapodásával, a  közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott diákotthonban, illetve tehetséggondozó intézményben, 
annak tevékenységében történő részvétel útján is teljesítheti feladatait a 28. § (7) bekezdés a)–c) pontjában foglalt 
feltételek bármelyikének megfelelő képzés keretében. A  megállapodás megkötését a  rektor vagy a  közfeladatot 
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vezetője kezdeményezheti.
(2) A  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott diákotthonban, illetve 
tehetséggondozó intézményben történő feladatteljesítés időtartamáról, az  oktató illetményéről, az  alkalmazás 
megszüntetésének feltételeiről, az  alkalmazás egyéb részleteiről, illetve az  alkalmazással összefüggő 
együttműködési feladatokról az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell rendelkezni.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti oktatónak a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnál megállapított 
illetménye vagy havi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak együttes összege nem lehet kevesebb, mint 
az  (1)  bekezdés szerinti megállapodás megkötését megelőző napon érvényes illetménye alapján a  távolléti díjba 
tartozó illetményelemek figyelembevételével számított összeg.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti oktató havi illetményének, havi rendszeres illetménypótlékának, havi alapbérének 
és rendszeres bérpótlékainak, költségtérítéseinek, illetve egyéb juttatásainak a  költsége a  közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítványt terheli.
(5) A  (2)  bekezdés szerinti időtartam alatt az  (1)  bekezdés szerinti megállapodás tekintetében a  munkáltatói 
jogokat a  diákotthont, illetve tehetséggondozó intézményt fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány vezetője gyakorolja.”

53. §  Az Nftv. 42. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  (6)  bekezdéstől eltérően az  alapképzésben tanulmányokat folytató hallgató átvehető felsőoktatási 
szakképzésre.”
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54. §  Az Nftv. 48/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A magyar állami (rész)ösztöndíjban részesített személy az ezen alcímben meghatározott jogainak érvényesítése 
és kötelezettségeinek teljesítése során a  magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős 
szervvel az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
9. § (3) bekezdése alapján elektronikus úton tart kapcsolatot.”

55. §  Az Nftv. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  alapképzésben és mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni 
az  Európai Bizottság és az  Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven. 
A hallgató kérésére nemzetiségi képzés esetében magyar nyelven és az érintett nemzetiség nyelvén, nem magyar 
nyelven folyó képzés esetében magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni. Az oklevélmelléklet közokirat.”

56. §  Az Nftv. 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette 
a  felvétel és a  doktori képzés követelményeit. A  hallgatói jogviszony ebben az  esetben a  komplex vizsga 
teljesítésével jön létre. A  doktori képzésben komplex vizsga teljesítésével hallgatói jogviszonyt létesíthet az  is, 
aki az  általános orvos, állatorvosi, fogorvos vagy gyógyszerész szakon a  hallgatói jogviszonyával párhuzamosan 
egyénileg készült fel a  fokozatszerzésre és a komplex vizsga során – a felsőoktatási intézmény doktori szabályzata 
alapján – a mesterképzésben felvett kreditek elismerésre kerültek.”

57. §  Az Nftv. 63. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  Országos Tudományos Diákköri Tanács jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az  elnök jogosult. 
Az  Országos Tudományos Diákköri Tanács felett az  ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést. Az  Országos 
Tudományos Diákköri Tanácsot az  oktatási hivatal veszi nyilvántartásba. Az  Országos Tudományos Diákköri 
Tanács beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a  számvitelről szóló törvényben az  egyéb szervezetekre 
meghatározott szabályokat kell alkalmazni. Az  Országos Tudományos Diákköri Tanács – közhasznúsági 
nyilvántartásba vétel nélkül – közhasznú szervezet. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács megfelelő színvonalú 
működéséhez szükséges forrást a miniszter által vezetett minisztérium fejezetéből kell biztosítani.”

58. § (1) Az Nftv. 68. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben az oktatási hivatalnak felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés, doktori képzés indítására, 
valamint doktori iskola létesítésére irányuló eljárásban a MAB szakértői véleményét kell beszereznie, az ügyintézési 
határidő a szakértői vélemény beérkezését követő napon indul.”

 (2) Az Nftv. 68. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A 65. §-ban, a 66. §-ban és a 68. §-ban meghatározott eljárásokban nem alkalmazható közigazgatási szankció, 
ha a  jogsértő magatartásnak a szankció alkalmazására jogosult hatóság tudomására jutásától számított három év  
– de legkésőbb az elkövetéstől számított öt év – eltelt.”

59. §  Az Nftv. 69. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  felsőoktatási intézmény rektorának nem szükséges beszereznie a  MAB szakértői véleményét az  egyetemi 
tanári munkaköri cím adományozásával kapcsolatos javaslatának elkészítése előtt, ha a  jelölt külföldön az Európai 
Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes 
jogú tagja vagy más, az ESG-nek megfelelő akkreditációs szervezet minőségbiztosítási eljárása keretében minősített 
intézményben
a) eleget tett a 28. § (5) bekezdésében foglalt alkalmazási feltételeknek, vagy
b) tudományos fokozata megszerzését követően
ba) egyetemi tanári munkakörnek megfelelő feladatot lát vagy látott el, vagy
bb) kiemelkedő kutatói tevékenységet végzett.”

60. §  Az Nftv. 75. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  rektor akadályoztatása, érintettsége vagy a  rektori tisztség átmeneti betöltetlensége esetén a  rektor 
helyettesítésére jogosult rektorhelyettes a  felsőoktatási intézmény, illetve a  szenátus vezetőjeként jár el, felette 
a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja.”
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61. § (1) Az Nftv. 84. § (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Az állami támogatás célja)
„c) nemzetgazdasági, térségfejlesztési feladatok ellátásának,
d) egyes további közfeladatok ellátásának”
(biztosítása.)

 (2) Az Nftv. 84. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állami támogatásra az  állami felsőoktatási intézmények azonos feltételek, az  egyházi felsőoktatási 
intézmények és a  magán felsőoktatási intézmények – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az  állam 
képviseletében a miniszter és a fenntartó között létrejött megállapodás alapján válnak jogosulttá.”

62. § (1) Az Nftv. 84/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetés a felsőoktatási intézmény 2. § (1) bekezdése szerinti alaptevékenységének biztosítását 
szolgáló támogatás nyújtásával járul hozzá a  felsőoktatási intézmény működéséhez. A  felsőoktatási intézmény 
alaptevékenységének támogatása az  oktatási tevékenység támogatásából, a  tudományos kutatási, művészeti 
alkotótevékenység támogatásából, valamint az  ezekhez igazodó mértékű fenntartási, üzemeltetési tevékenység 
támogatásából áll.”

 (2) Az Nftv. 84/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az oktatási tevékenység támogatása elsődlegesen a (2) bekezdés szerinti megállapodásokban vállalt hallgatói 
létszámhoz, míg a tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység támogatása elsődlegesen az oktatók, kutatók 
létszámához és a (2) bekezdés szerinti megállapodásokban vállalt teljesítményhez igazodik.”

 (3) Az Nftv. 84/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  84.  § (2) és (4)  bekezdésében felsorolt feladatok támogatásának alapvető elveit és biztosítékait, valamint 
az  együttműködés rendjét az  állam képviseletében a  miniszter és a  fenntartó – állami felsőoktatási intézmény 
esetén az állam képviseletében a miniszter és a felsőoktatási intézmény – hosszú távú, legalább tizenöt, legfeljebb 
huszonöt év időtartamra szóló keretmegállapodásban rögzítik, amelynek hatálya alatt kötelesek három-öt év 
időtartamra szóló részletes feladatfinanszírozási megállapodásban megállapítani az  alaptevékenység vállalt 
volumenét, indikátorrendszerét, a  támogatás mindezekhez igazodó mértékét és a  szükséges részletszabályokat. 
A  feladatfinanszírozási megállapodás megkötése során a miniszter a megállapodás időtartamára a 114/N. § (2) és 
(3) bekezdésében meghatározottak szerint vállalhat éven túli kötelezettséget. A költségvetési évek tervezése során 
az e bekezdésben foglalt megállapodások teljesítéséhez szükséges forrást biztosítani kell.”

63. §  Az Nftv. 88. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  intézményi társaság alapítására, a  részesedésszerzésére és a  vezető tisztségviselőjének felelősségére 
az  állami tulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az  intézményi társaság 
felügyelőbizottságába egy tagot az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter delegálhat. Az  intézményi 
társaság nem állami tulajdonban álló gazdasági társaság.”

64. §  Az Nftv. 92. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglalt megállapodásban rögzített összeg szerinti, a  84.  § (2)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározottakon túl biztosított felsőoktatási támogatásokra nem vonatkozik pénzügyi elszámolási kötelezettség. 
Az  egyházi jogi személy e  támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a  támogatás teljes összegét 
a felsőoktatási feladatot ellátó intézményei, illetve azok felsőoktatási feladatai támogatására fordítani.
(1b) A  miniszter az  (1a)  bekezdés szerinti támogatás terhére előírhatja a  támogatási jogviszony keretében egyes 
felsőoktatási feladatok ellátásának kötelezettségét. A  támogatási jogviszony keretében olyan feladat írható elő, 
amely szektorsemlegesen, a  fenntartó személyétől függetlenül, többletfeladat keletkeztetése nélkül – kivéve, 
ha az  valamely más feladat arányos csökkenésével jár együtt – bármely egyéb, közfinanszírozásban részesülő 
felsőoktatási intézmény részére is előírásra kerül.
(1c) Az (1a) bekezdés szerinti támogatás kedvezményezettje a támogatást egyszerűsített költségterv benyújtásával 
igényli. A  kedvezményezett a  támogatás (1a)  bekezdésben foglaltaknak megfelelő felhasználásáról és ennek 
részeként az  (1b)  bekezdés szerinti feladatok teljesüléséről szakmai beszámolót készít, pénzügyi teljesüléséről 
tájékoztatást ad a  támogató részére. A  támogatás éves rendszerességgel történő rendelkezésre bocsátása és 
a  felhasználásra vonatkozó éves szakmai beszámolási és pénzügyi tájékoztatási kötelezettség nem korlátozza 
a támogatás felhasználásának időtartamát, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséget nem 
keletkeztet.”



9780 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 282. szám 

65. §  Az Nftv. 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  alap- és mesterképzés, valamint a  felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeinek 
közzétételére a hitéleti képzés tekintetében az egyházi fenntartó kezdeményezésére kerül sor.”

66. §  Az Nftv. 95. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  magán felsőoktatási intézmény bevételeit és kiadásait a  számviteli előírások szerint tartja nyilván. A  magán 
felsőoktatási intézmény olyan kötelezettségeiért, amelyek teljesítéséhez vagyona nem elégséges, a  fenntartó 
kezesként vagyona erejéig felel, ha pedig a  fenntartói jog gyakorlója és tulajdonosa eltér egymástól, akkor 
a tulajdonos a vagyon erejéig felel. Ha a magán felsőoktatási intézmény jogutód nélkül szűnik meg, vagyona, jogai 
és kötelezettségei a fenntartóra, ha pedig a fenntartói jog gyakorlója és tulajdonosa eltér egymástól, akkor – a felek 
eltérő megállapodása hiányában – a tulajdonosra szállnak.”

67. §  Az Nftv. 57. alcíme a következő 95/B. §-sal egészül ki:
„95/B.  § A fenntartó által a  fenntartott magán felsőoktatási intézménynek a  87.  § (1)  bekezdése alapján 
biztosított juttatást úgy kell tekinteni, hogy az  az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17.  § 
(1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.”

68. § (1) Az Nftv. 108. §-a a következő 43a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„43a. tanulmányi rendszer: a  felsőoktatási intézmény rendeltetésszerű működéséhez, a  képzéshez, a  kutatáshoz, 
a  felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységhez és ezek külső kapcsolatainak megszervezéséhez, 
a  felsőoktatási intézmény iratkezelésének biztosításához, a  hatóság és a  fenntartó általi közvetlen intézményi, 
hallgatói, oktatói kommunikáció biztosításához, az oktatói munka hallgatói véleményezésének személyazonosításra 
alkalmatlan módon történő biztosításához, a  munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve a  felsőoktatási intézmény 
által foglalkoztatottak jogainak gyakorlásához, kötelezettségeik teljesítéséhez és az ezekhez kapcsolódó igazolások 
kiállításához, a  jogszabályban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez, a  jogszabályban, illetve a  felsőoktatási 
intézmény szervezeti és működési szabályzatában biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához, 
elbírálásához és igazolásához, a végzettek pályakövetése céljából adatvédelmi követelményekkel való összhangban 
kezelt személyes és különleges adatoknak a nyilvántartásához, a zárt rendszerű elektronikus távoktatás intézményi 
szintű biztosításához, valamint a  felsőoktatási információs rendszerrel elektronikus úton való kapcsolattartáshoz 
a  felsőoktatási intézmény által használt intézményi alaprendszer a  moduljaival és a  kapcsolódó rendszerekkel 
együtt, amelyet úgy szükséges kialakítani, hogy az  biztosítsa az  ahhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, továbbá 
minden kliensének, felhasználói felületének és a megvalósított funkcionalitásainak magyar nyelven is elérhetőnek 
kell lennie;”

 (2) Az Nftv. 108. §-a a következő 49. és 50. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„49. zárt rendszerű elektronikus távoktatás: a  képzés olyan formája, amelyben az  elméleti képzési ismeretanyag 
oktatása digitális tananyaggal, továbbá az oktató és hallgató együttműködése az  informatikai hálózaton (internet, 
intranet) keresztül zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment-rendszerrel valósul meg, amelynek során 
az  oktató, az  oktatásszervező és a  képzésben részt vevő hallgató vagy személy közös kommunikációs eszköze 
a  számítógép és az  informatikai hálózat, továbbá a  zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment-rendszer és 
a tanulmányi rendszer;
50. zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment-rendszer: a  képzésben részt vevő személy képzését tervező, 
szervező és ellenőrző, a  képzéshez szükséges digitális tananyagot, valamint kiegészítő ismeretanyagot a  képzési 
program szerint számára eljuttató (webböngészőben megjelenítő), minősített és tanúsított zárt informatikai 
rendszer, amely a  képzésszervezésen túl adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli – valamint 
a  tanulmányi rendszer számára közvetíti – a  képzésben részt vevő személy képzési programban rögzített 
előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, tevékenységét, és végrehajtja – a  képzésben 
részt vevő személy teljesítményének értékelése alapján – a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit, 
továbbá biztosítja az  oktató, az  oktatásszervező és a  képzésben részt vevő hallgató vagy személy interaktív és 
távolléti kapcsolattal megvalósuló, teljes értékű együttműködését.”
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69. § (1) Az Nftv. 110. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza)
„2. a  pedagógusképzésben az  alap- és mesterképzés, valamint az  osztatlan képzés szakjait és szakirányait, 
választható egyenrangú szakpárjait és szakirányait, továbbá a  mesterképzés szakosodási rendszerének általános 
szabályait,”

 (2) Az Nftv. 110. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza)
„4. a  doktori képzés szabályait, a  doktori iskola létesítésének eljárási rendjét és feltételeit, a  doktori iskola 
tagságára és szervezetére, a  doktori tanács számára biztosított hatáskörre, a  doktori tézisek, a  doktori értekezés 
nyilvánosságára, a  doktori fokozatszerzési eljárásra vonatkozó általános szabályokat, a  doktori fokozat 
megszerzésének feltételeit,”

 (3) Az Nftv. 110. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„b) a  ciklusokra bontott, osztott és az  osztatlan képzések szerkezetét, az  alap- és mesterképzés képzési területeit, 
szakjait – a pedagógusképzés kivételével –, valamint a létesítés módját,”

 (4) Az Nftv. 110. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„c) a felsőoktatási szakképzés képzési területeit, szakjait, valamint a létesítés módját,”

 (5) Az Nftv. 110. § (3) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„e) az egyes tanári szakok képzési és kimeneti követelményeit,
f ) az oklevéllel tanúsított végzettség, szakképzettség Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti besorolási rendjét.”

70. §  Az Nftv. 69. alcíme a következő 114/N. §-sal egészül ki:
„114/N. § (1) E  törvénynek a  felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2020. évi CXLVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 4. § (2a), (2b) és (5) bekezdése alapján 
az  oktatási hivatal a  felsőoktatási intézmény fenntartóját tulajdonosként 2021. február 1-ig nyilvántartásba 
veszi, azzal, hogy a  tulajdonos, illetve a  fenntartó az  erről szóló megállapodás benyújtásával 2021. február 1-ig 
bejelentheti, ha a fenntartói jog gyakorlója a tulajdonostól eltérő személy.
(2) E törvénynek – a Módtv3.-mal megállapított – 84. § (2) bekezdés c) és d) pontját, 84. § (3) bekezdését, 84/A. §  
(1), (1a) és (2) bekezdését, 94. § (3) bekezdését, 117/C. § (11) bekezdését 2021. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
(3) E  törvénynek – a  Módtv3.-mal megállapított – 84/A.  §-át a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény tekintetében 2021. szeptember 1-jétől olyan módon kell 
alkalmazni, hogy az  adott felsőoktatási intézményre tekintettel évente biztosított költségvetési hozzájárulásnak 
az összes felsőoktatási intézmény számára biztosított költségvetési hozzájárulás éves összegéhez viszonyított aránya 
nem lehet kevesebb, mint az  2020/2021-es tanévben az  adott felsőoktatási intézményre tekintettel megállapított 
költségvetési hozzájárulásnak az  összes felsőoktatási intézmény részére biztosított költségvetési hozzájáruláshoz 
viszonyított aránya.
(4) E  törvénynek – a  Módtv3.-mal megállapított – 92.  § (1a)−(1c)  bekezdését a  Módtv2. hatálybalépésekor már 
létrejött támogatási jogviszonyok esetében is alkalmazni kell.”

71. §  Az Nftv.
 1.  3. § (2) bekezdésében az „a Kormány” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter)” szöveg,
 2.  4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe  

az „a miniszter” szöveg,
 3.  6.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az  „a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervtől 

(a továbbiakban: oktatási hivatal)” szövegrész helyébe az „az oktatási hivatal” szöveg,
 4.  10.  §-ában az  „a Kormány megállapodásában foglaltak szerint” szövegrész helyébe a  „megállapodásban” 

szöveg,
 5.  11.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „karriertervezésben,” szövegrész helyébe a  „karriertervezésben, korai 

pályaorientációs és készségfejlesztési programokkal támogatja a  középfokú oktatási rendszert, valamint 
a hallgatói utánpótlás biztosítását,” szöveg,
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 6.  13.  § (7)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában a „rendelkezésekkel” szövegrész helyébe a „rendelkezésekkel, 
valamint a miniszter által meghatározott képzési és kimeneti követelményekkel” szöveg,

 7.  15.  § (1)  bekezdésében és 49.  § (7a)  bekezdés b)  pontjában az „Erasmus+ és utódprogramjai” szövegrész 
helyébe az „Európai Unió, a Visegrádi Alap és a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram által finanszírozott 
programok” szöveg,

 8.  17. § (1) bekezdésében a „tanórából áll.” szövegrész helyébe a „tanórából vagy ennek megfelelő zárt rendszerű 
elektronikus távoktatásból áll.” szöveg,

 9.  18.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a „tartja nyilván” szövegrész helyébe a „tartja nyilván a  tanulmányi 
rendszerében” szöveg,

10.  24. § (6) bekezdés a) pontjában a „számára” szövegrész helyébe a „részére” szöveg,
11.  27.  § (3)  bekezdésében a „létesítését, megszűnését” szövegrész helyébe a „létesítését, illetve megszűnését” 

szöveg,
12.  28.  § (5)  bekezdésében az  „Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás” szövegrész helyébe 

az  „Az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásának és az  egyetemi tanári munkakörben történő 
alkalmazásnak” szöveg, valamint az  „előadást tart.” szövegrész helyébe az  „előadást tart. Az  egyetemi 
munkaköri cím adományozásának és az  egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazásnak a  feltételeit 
a 69. § szerinti, az érintettre irányadó eseti követelményeknek megfelelően kell teljesíteni.” szöveg,

13.  37.  § (6)  bekezdésében a „rektori” szövegrész helyébe az „az (1)  bekezdés a)−e)  pontjában meghatározott 
magasabb vezetői” szöveg,

14.  41/D. § (2) bekezdésében a „felvételi teljesítmény értékelését” szövegrész helyébe a „számított pontszámát” 
szöveg,

15.  41/F. § (1) bekezdés b) pontjában a „visszavonta” szövegrész helyébe a „valamennyi kiválasztott jelentkezési 
hely tekintetében visszavonta” szöveg,

16.  44. § (1) bekezdés a) pontjában a „külső” szövegrészek helyébe a „külső vagy belső” szöveg,
17.  48/A. § d) pontjában az „– évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-

növekedés mértékével növelt – összegét (e pont tekintetében a továbbiakban együtt: tartozás)” szövegrész 
helyébe az „(e pont tekintetében a  továbbiakban: tartozás) – évente a  Központi Statisztikai Hivatal által 
megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt – összegét” szöveg,

18.  49.  § (3)  bekezdésében a  „tartozó tantárgyakat” szövegrész helyébe a  „tartozó tantárgyakat – ideértve 
a szabadon választható tárgyakat is –” szöveg,

19.  49. § (5) bekezdésében a „kreditet, ha az összevetett” szövegrész helyébe a „kreditet, ha szabadon választható 
tárgyra vonatkozik vagy az összevetett” szöveg,

20.  49.  § (6)  bekezdésében az „elismerheti.” szövegrész helyébe az „elismerheti. A  kreditátviteli bizottság eseti 
döntését kell alkalmazni öt évig az azonos kreditelismerésre vonatkozó kérelemnél.” szöveg,

21.  52/A.  § (3)  bekezdésében az  „A határozatot – indokolás nélkül – a  miniszter által vezetett minisztérium 
hivatalos lapjában, valamint” szövegrész helyébe az  „A visszavont, érvénytelenített oklevelet kiállító 
felsőoktatási intézmény és szükség szerint jogutódjának nevét, az  oklevél sorszámát, az  érvénytelenítés 
időpontját és okát” szöveg,

22.  67. § (1) bekezdés c) pontjában a „Szövetségét,” szövegrész helyébe a „Szövetségét, az Országos Tudományos 
Diákköri Tanácsot,” szöveg,

23.  67.  § (3)  bekezdés e)  pontjában a „létesítésével,” szövegrész helyébe a „létesítésével és doktori képzésének 
indításával, valamint doktori iskola új tudományágban történő képzésindításával,” szöveg,

24.  67.  § (4a)  bekezdésében az „a)  pontjában és a” szövegrész helyébe az „a), c) és e)  pontjában, valamint a” 
szöveg,

25.  71/B.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „létesítésére,” szövegrész helyébe a „létesítésére, doktori képzésének 
indítására és doktori iskola új tudományágban történő képzésindítására,” szöveg,

26.  71/B. § (2) bekezdésében a „kilencven nap” szövegrész helyébe a „kilencven nap, doktori iskola létesítése és 
doktori iskola új tudományága nyilvántartásba vétele esetében nyolc hónap” szöveg,

27.  76. § (4) bekezdésében az „a (1)–(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1) és (2) bekezdésben” szöveg,
28.  77. § (4) bekezdésében a „(7) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(7) bekezdésében” szöveg,
29.  94.  § (3)  bekezdésében a „Kormány” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, a „84.  § (2)  bekezdés a–b), 

valamint e) és g) pontjában” szövegrész helyébe a „84. § (2) bekezdésében” szöveg,
30.  97. § (1) bekezdés c) pontjában a „kórházat” szövegrész helyébe a „kórházat is” szöveg,
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31.  103. § (3) bekezdésében az „intézmények” szövegrész helyébe az „intézmények – alapfeladatuk keretében –” 
szöveg,

32.  108.  § 5.  pontjában az  „időszak;” szövegrész helyébe az  „időszak; doktori képzés esetén minden év 
szeptember 1. napjától január 31. napjáig és február 1. napjától augusztus 31. napjáig tartó oktatásszervezési 
időszak;” szöveg,

33.  108. § 20. pontjában a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „miniszter rendeletében” szöveg,
34.  108. § 40. pontjában az „időszak;” szövegrész helyébe az „időszak; doktori képzés esetén tizenkét hónapból 

álló oktatásszervezési időszak;” szöveg,
35.  110.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában a  „finanszírozásával, gazdálkodásával kapcsolatos” szövegrész 

helyébe a  „finanszírozásával, gazdálkodásával, az  állammal köthető finanszírozási keretmegállapodással, 
a feladatfinanszírozási megállapodással kapcsolatos” szöveg,

36.  117/C.  § (11)  bekezdésében a  „Kormány” szövegrész helyébe a  „miniszter” szöveg, a  „84.  § (2) és 
(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „84. § (2) és (4) bekezdésben, valamint a 84/D. §-ban” szöveg,

37.  3. melléklet I/A. rész 4. pontjában a „(3)” szövegrész helyébe a „(2)” szöveg
lép.

72. §  Hatályát veszti az Nftv.
 1.  4.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „ , továbbá – az  e  törvényben meghatározott esetben – a  95/A.  § szerinti 

fenntartó testület” szövegrész,
 2.  14. § (3a) bekezdés b) pontjában a „2019. évi LXXX.” szövegrész,
 3.  39. § (5) és (6) bekezdésében az „a Kormány vagy” szövegrész,
 4.  41/F. § (1) bekezdés a) pontja,
 5.  51. § (7) bekezdése,
 6.  67. § (1) bekezdés c) pontjában az „a 95/A. § szerinti fenntartói testületet,” szövegrész,
 7.  68. § (5) bekezdés c) pontja,
 8.  85. § (3) bekezdésében a „jogszabályban meghatározott” szövegrész,
 9.  88. § (6) bekezdésében az „ , illetve a 117/C. §-tól” szövegrész,
10.  94. § (6) bekezdésében az „intézményfejlesztési,” szövegrész,
11.  95/A. §-a,
12.  110.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában az „a felsőoktatási szakképzés rendjét, a  felsőoktatási szakképzés képzési 

területeit, szakjait, valamint a létesítéssel és az indítással összefüggő eljárási rendet, továbbá” szövegrész,
13.  114/C. §-a.

17. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

73. §  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a  továbbiakban: Fktv.) 1.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A  munkavédelemről szóló törvény és a  tűz elleni védekezésről a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 
törvény alapján a  munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre e  törvényt nem kell alkalmazni. Nem 
kell e  törvényt alkalmazni az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott 
felnőttképző által a vallási tevékenység folytatásával összefüggésben szervezett oktatásra, képzésre.”

74. § (1) Az Fktv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felnőttképző
a) az  oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a  zárt rendszerű 
elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
b) a  képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, 
valamint legmagasabb iskolai végzettségére,
c) a képzési díjra és annak költségviselőjére
vonatkozó adatot szolgáltat a  felnőttképzési államigazgatási szerv részére a  felnőttképzés adatszolgáltatási 
rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban 
bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés 
esetén annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja 
esik.”
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 (2) Az Fktv. 15. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás nem terjed ki a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, a  Magyar 
Honvédség, illetve a  nemzetbiztonsági szolgálatok által szervezett oktatásra, képzésre és ahhoz kapcsolódóan 
a  képzésben részt vevő személyre, ha annak eltérő kezelése e  szervek tevékenységével összefüggésben 
Magyarország rendvédelmi, honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése céljából szükséges.
(1b) A  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kezelt személyes adatok azonosítása, ellenőrzése és 
pontosítása, valamint a pályakövetési rendszer működtetése céljából a képzésben részt vevő személy természetes 
személyazonosító adatainak összevetése útján
a) a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a  továbbiakban: 
Nytv.) 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezelő szerv a képzésben részt vevő személynek
aa) az Nytv. 11. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott adatának a központi kormányzati szolgáltatási 
busz útján történő ellenőrzését biztosítja,
ab) az Nytv. 11. § (1) bekezdés b), c) és h) pontjában meghatározott adatát átadja,
b) az  oktatási azonosító számot kiadó oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a  képzésben részt vevő 
személynek az  oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 2.  § l)  pontjában meghatározott adatát 
átadja
térítésmentesen és elektronikus úton a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere számára.”

75. §  Az Fktv. 21. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli)
„a) a képzésben részt vevő személy
aa) természetes személyazonosító adatait és – az  oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási 
azonosító számát,
ab) elektronikus levelezési címét és
ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.”

76. §  Az Fktv.
a) 2.  § 6a.  pontjában a  „ha a  képzési program a  képzés elvégzését meghatározott követelményhez köti” 

szövegrész helyébe a „ha a képzés elvégzése meghatározott követelményhez kötött” szöveg,
b) 15.  § (2)  bekezdésében a  „szerinti adatokról” szövegrész helyébe a  „szerinti adatszolgáltatás keretében 

továbbított adatokról, az (1b) bekezdés alapján megismert adatokról” szöveg, az „ötödik” szövegrész helyébe 
az „ötvenedik” szöveg, a „vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait” szövegrész helyébe az „adatokat” szöveg,

c) 21.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában a „végzettségével” szövegrész helyébe a „legmagasabb iskolai 
végzettségével” szöveg

lép.

77. §  Hatályát veszti az Fktv.
a) 2. § 6a. pontjában az „a képzési programban meghatározottak szerint” szövegrész,
b) 2/A.  § (3)  bekezdésében a „felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési tevékenységet bejelentés és 

engedély nélkül, a” szövegrész,
c) 11. § (1) bekezdés b) pontjában az „és c)” szövegrész,
d) 11.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és (2)  bekezdés g)  pontjában az  „és jogszabályban meghatározott 

tartalommal a 21. § (4) bekezdése szerinti statisztikai célú adatszolgáltatásnak” szövegrész,
e) 17. § c) pontja,
f ) 21. § (3) és (4) bekezdése,
g) 21/A. §-a.

18. Az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2017. évi CLXXX. törvény módosítása

78. §  Nem lép hatályba az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2017. évi CLXXX. törvény 33. § (3) bekezdése.
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19. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

79. §  Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a  továbbiakban: Onytv.) 1.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közneveléssel, a  szakképzéssel, a  felsőoktatással, a  felnőttképzéssel, az  azokkal összefüggő pályakövetéssel 
és diplomás pályakövetéssel, továbbá a  nyelvvizsgáztatással kapcsolatos közfeladatok ellátásához, az  érintettek 
jogai gyakorlásának és kötelezettségei teljesítésének támogatásához, a  nemzetgazdasági szintű tervezés 
megalapozásához, illetve az  adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi nyilvántartásban 
(a továbbiakban: oktatási nyilvántartás) kell kezelni.”

80. § (1) Az Onytv. 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  természetes személynek egy oktatási azonosító száma lehet, továbbá egy oktatási azonosító számhoz egy 
természetes személy tartozhat.”

 (2) Az Onytv. 3/A. § (2) bekezdés 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási azonosító számmal 
még nem rendelkező természetes személynek, aki
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján]
„b) hallgatói jogviszonyban áll vagy részére a  felsőoktatási intézmény oklevelet adott ki a  felsőfokú tanulmányok 
lezárását követően,”

 (3) Az Onytv. 3/A. § (2) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:
(Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási azonosító számmal 
még nem rendelkező természetes személynek, aki)
„5. részére oktatási igazolvány kerül kibocsátásra.”

 (4) Az Onytv. 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kiadott oktatási azonosító számot az azt igénylő köznevelési intézmény, szakképző intézmény, felsőoktatási 
intézmény, illetve felnőttképző számára az  oktatási nyilvántartás 4.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti 
szakrendszere útján kell elérhetővé tenni és egyidejűleg át kell adni a pályakövetési rendszer részére.”

81. §  Az Onytv. 1. alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B.  § Törvény eltérő rendelkezése hiányában az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az  oktatási 
nyilvántartásban szereplő személy adatait az  oktatási nyilvántartásba történő legelső bejegyzést követő 
nyolcvanadik év utolsó napjával, elhunyt személy esetén a  halál tényének az  oktatási nyilvántartás működéséért 
felelős szerv tudomására jutásától számított ötödik év utolsó napjával törli.”

82. §  Az Onytv. 2. alcíme a következő 3/C. §-sal egészül ki:
„3/C.  § Az oktatási személyi nyilvántartás az  oktatási nyilvántartás 2.  § a)–m)  pontjában meghatározott adatokat 
tartalmazó szakrendszer, amely biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti szakrendszerek részére ezen adatok átadását, 
illetve ezen adatokkal való egyezőség ellenőrzését.”

83. § (1) Az Onytv. 4. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az oktatási nyilvántartás szakrendszeri nyilvántartásai:)
„j) a diplomás pályakövetési rendszer (a továbbiakban: DPR).”

 (2) Az Onytv. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az oktatási nyilvántartás egyes szakrendszerei, valamint annak egyes alrendszerei célhoz kötötten, álnevesített 
formában, szakpolitikai stratégiai döntés-előkészítés, elemzés, tervezés céljából összekapcsolhatók, továbbá 
az azokban kezelt adatok célhoz kötötten egymás között átadhatók.”

 (3) Az Onytv. 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  köznevelés információs rendszerének a  (2)  bekezdés c)–f )  pontja szerinti alrendszereiből, valamint 
az  (1)  bekezdés c), g), i) és j pontja szerinti szakrendszerekből az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv 
által létrehozott, egyéni szinten, de személyazonosításra alkalmatlan módon meghatározott adatokat tartalmazó 
kutatói adatbázisok létrehozhatók. Az így létrehozott kutatói adatbázisok tudományos kutatási és statisztikai célból, 
célhoz kötötten átadhatók tudományos kutatási tevékenységet végző költségvetési szervnek.”



9786 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 282. szám 

84. §  Az Onytv. 2. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az érintett
a) a  felsőoktatási információs rendszerben tárolt, 3.  melléklet II. része és IV. rész 1–22.  pontja szerinti személyes 
adatainak helyesbítését, az  adatkezelés korlátozását, az  adatot szolgáltató felsőoktatási intézménytől, a  Tempus 
Közalapítványtól vagy a Klebelsberg Központtól,
b) a  felsőoktatási információs rendszerben tárolt, 3.  melléklet IV. rész 23.  pontja szerinti személyes adatainak 
helyesbítését, az adatkezelés korlátozását az adatot szolgáltató Diákhitel Központtól,
c) az  Nftv. 48/A–48/S.  §-a szerinti magyar állami ösztöndíjas kötelezettségei nyomon követéséhez a  felsőoktatási 
információs rendszeren keresztül kapott, a 3. melléklet II. része és IV. rész 1–22. pontja szerinti személyes adatainak 
helyesbítését a felsőoktatási információs rendszerbe adatot szolgáltató felsőoktatási intézménytől,
d) az  Nftv. 48/A–48/S.  §-a szerinti magyar állami ösztöndíjas kötelezettségei nyomon követéséhez a  6.  § 
(5) bekezdésében meghatározott hatóság által vezetett nyilvántartásból kapott személyes adatainak helyesbítését 
a 6. § (5) bekezdésében meghatározott hatóságtól
jogosult kérni.”

85. §  Az Onytv. 3. alcíme a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § (1) Az  e  törvényben vagy más jogszabályban meghatározott adatkezelő az  e  törvényben vagy más 
jogszabályban meghatározott adatot szolgáltat az  oktatási nyilvántartásba. Az  adatkezelő és az  oktatási 
nyilvántartás működéséért felelős szerv megállapodása alapján az  adatszolgáltatás elektronikus adatkapcsolaton 
keresztül történő adatátadással is történhet.
(2) Az adatkezelő az érintett azonosításához szükséges – a 2. § a)–j) és l) pontjában, valamint a 3. § (1) bekezdésében 
foglalt – adatokat az érintett sikeres azonosításáig kezeli és az azonosítás céljából továbbítja az oktatási nyilvántartás 
működéséért felelős szerv részére.
(3) Az adatkezelő felel az általa szolgáltatott adatok pontosságáért.”

86. §  Az Onytv. 6. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti nyilvántartás részére az államilag elismert nyelvvizsgaközpont szolgáltatja 
a vizsgázó 6. melléklet a) és d) pontjában meghatározott adatait.
(7) A  Diákhitel Központ – a  képzési hitelt felvevő tanuló, illetve képzésben részt vevő személy oktatási azonosító 
száma alapján – a  képzési hitel igénybevételéről, az  igényelt hitelösszegről, a  képzési hitel folyósításának 
felfüggesztéséről folyamatosan adatot szolgáltat a  szakképzési információs rendszerbe, illetve a  felnőttképzés 
adatszolgáltatási rendszerébe.”

87. §  Az Onytv. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § (1) Az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az  oktatási nyilvántartás 4.  § (1)  bekezdés a)–d) és 
h)  pontja szerinti szakrendszerében szereplő adatok közül elektronikus adatkapcsolaton keresztül – az  érintett 
oktatási azonosító számának összevetése útján – veszi át az  érintett 2.  § a)–h)  pontjában meghatározott adatait, 
továbbá az érintett
a) érettségi vizsgájára vonatkozóan az 1. melléklet IV. rész 2. pontjában meghatározott adatait,
b) szakmai oktatására vonatkozóan az  1/A.  melléklet II. rész 1.  pont e), f ) és g)  alpontjában, a  felnőttképzés 
keretében szervezett részszakmára felkészítő szakmai oktatására, szakmai képzésére és más oktatásban, illetve 
képzésben való részvételére vonatkozóan a 3/A. melléklet II. rész 2. pontjában meghatározott adatait,
c) megszerzett középfokú szakképzettségére, illetve szakképesítésére vonatkozóan az  1/A.  melléklet IV. részében 
meghatározott adatait,
d) megszerzett felsőfokú szakképzettségére vonatkozóan a  3.  melléklet IV. rész 5., 6., 12. és 18.  pontjában 
meghatározott adatait,
e) nyelvvizsgájára vonatkozóan a 6. melléklet b) pont ba), bb), bd), be) és bg) alpontjában és c) pont cc) alpontjában 
meghatározott adatait,
f ) hallgatói hitelére vonatkozóan a 3. melléklet IV. rész 23. pontjára, képzési hitelére vonatkozóan az 1/A. melléklet  
II. rész 1. pont r) alpontjában és a 3/A. melléklet II. rész 2. pont c) alpontjában meghatározott adatait
a pályakövetési rendszerbe.
(2) A  pályakövetési rendszer működtetése céljából – a  pályakövetéssel érintett személy természetes 
személyazonosító adatainak összevetése útján – az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv megkeresése 
alapján
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a) az állami foglalkoztatási szerv az érintett számára nyújtott álláskeresési ellátás vagy foglalkoztatást elősegítő más 
támogatás mértékét, megváltozott munkaképességének tényét, az  álláskeresőként való nyilvántartásba vételének 
és abból való törlésének időpontját, valamint utolsó munkakörének a foglalkozások egységes osztályozási rendszere 
szerinti besorolását,
b) a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott 
adatokat,
c) a központi családtámogatási szerv a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 49/B. § (2) bekezdés 
c) pontjában meghatározott adatokat,
d) az állami adóhatóság – a rendelkezésére álló legutolsó bejelentés, illetve bevallás alapján – az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény 50.  § (2)  bekezdés 1., 5., 9. és 15. és 18.  pontjában, valamint 1.  melléklet 1.  pont 
1.4. alpontjában és 7. pontjában meghatározott adatokat,
e) az  egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv az  egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló 2009. évi  
CXV. törvény 11. § (1) bekezdés c), e) és i) pontjában meghatározott adatokat
a pályakövetési rendszerbe – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – átadja.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti adatokat térítésmentesen és olyan titkosítási módszerrel kell biztosítani, amely az  adat 
megismerését kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon teszi lehetővé.
(4) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az érintettek között egységes módszertannal és kérdőívvel 
végrehajtott önkéntes és személyazonosításra alkalmatlan módon online kérdőíves felmérést is folytathat.
(5) A pályakövetési rendszerben nyilvántartott adatok személyazonosításra alkalmatlan módon dolgozhatók fel és 
hozhatók nyilvánosságra.”

88. §  Az Onytv. 3. alcíme a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B.  § (1) A  DPR célja a  felsőoktatásban tanuló és végzett hallgatók munkaerőpiaci nyomonkövetése, 
a  munkaerőpiacra lépésük korai szakaszának elemzése. A  DPR Frissdiplomás Kutatás és Hallgatói Kutatás online 
kérdőíves kutatási moduljai az  oktatásért felelős miniszter által meghatározott személyes adatnak nem minősülő 
adatokat tartalmazzák.
(2) A DPR Hallgatói Kutatás modulja esetében a kötelező intézményi adatszolgáltatás a jogviszonyban álló hallgatók, 
a Frissdiplomás Kutatás modulja esetében a vizsgált időszakot megelőző első és ötödik év között abszolutóriumot 
szerzettek körében egységes módszertannal és kérdőívvel végrehajtott önkéntes online kérdőíves vizsgálat alapján 
történik.
(3) A DPR a felsőoktatási információs rendszerbe adatot közöl a Kormány rendeletében meghatározott módszertan 
alapján.
(4) Az online kérdőíves vizsgálatok eredményeit legalább évente rövidített összefoglaló formájában a felsőoktatási 
intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza.”

89. § (1) Az Onytv. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a társadalombiztosítási azonosító jellel rendelkező személyek 
azonosító adatainak nyilvántartásával való összevetéssel elektronikus úton kell ellenőrizni.”

 (2) Az Onytv. 7. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a feladatkörébe tartozó tanulmányi és művészeti versenyek 
nyilvántartásából történeti, tudományos célból, valamint a  tehetséggondozó versenyek népszerűsítése céljából 
jogosult nyilvánosságra hozni az  egyes versenyeken helyezést elért versenyzők nevét, évfolyamát és osztályát, 
a versenyen elért eredményét, a versenyzőt nevező iskola, illetve feladatellátási helyének nevét, OM azonosítóját és 
a felkészítő tanárok nevét.”

 (3) Az Onytv. 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  személyazonosításra alkalmas adatokat az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a  középfokú 
felvételi eljárás lezárását követően legkésőbb az  adott év szeptember 15-éig törli a  középfokú felvételi eljárás 
megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartásából, illetve a  felvételi eljárás lezárását követően legkésőbb 
szeptember 15-éig a személyes adatokat tartalmazó papíralapú adathordozókat megsemmisíti.”

 (4) Az Onytv. 7. §-a a következő (30)–(35) bekezdéssel egészül ki:
„(30) Az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az  oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs 
rendszeréből az  igazolványok érvényességére vonatkozóan adatot szolgáltat az  oktatási igazolványokhoz 
kapcsolódó kedvezmények szervezője és a kedvezmények nyújtói részére.
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(31) Az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a  nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek 
nyilvántartásából előzetes regisztrációt követően
a) a  felsőoktatási intézmény számára visszaigazolja az  adott felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező hallgató nyelvvizsgájának hitelességét,
b) a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, módosításával kapcsolatban a  munkáltató részére 
továbbíthatja a nyelvvizsga hitelességére vonatkozó adatot.
(32) Az  első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 
támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatban az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv 
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresése esetén a kérelmező vonatkozásában – 2018. január 1-jét követően 
kiállított valamennyi nyelvvizsga-bizonyítványra, továbbá a  kérelemben megjelölt, e  dátumot megelőzően 
kiállított részvizsga-bizonyítványra kiterjedően – a  megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül közli 
a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában szereplő következő adatokat:
a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatai,
b) a vizsgaközpont és vizsgahely megnevezése,
c) a vizsga neve, szintje és típusa,
d) a vizsga helye és napja,
e) a vizsga eredménye,
f ) a vizsga anyakönyvi száma,
g) a bizonyítvány kiállításának napja és
h) a bizonyítvány száma.
(33) Az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresése esetén 
a  kérelmező vonatkozásában – 2018. január 1-jét követően kiállított valamennyi nyelvvizsga egyenértékűségi 
záradékkal ellátott emelt szintű, idegen nyelvi érettségi vizsgára kiterjedően – a  megkeresés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül közli a kiadott érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról vezetett nyilvántartásban 
szereplő következő adatokat:
a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatai,
b) a bizonyítvány, tanúsítvány száma,
c) a bizonyítványt, tanúsítványt kiállító intézmény neve,
d) a bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja,
e) a vizsgatárgy neve és szintje,
f ) a vizsga eredménye és
g) a nyelvvizsga-egyenértékűségi záradék.
(34) Az  oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresése esetén 
a kérelmező vonatkozásában – 2018. január 1-jét követően kiállított valamennyi honosítási határozatra kiterjedően – 
a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül közli a következő adatokat:
a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatai,
b) a vizsga neve, szintje és típusa,
c) a honosítási határozat kiállításának napja és
d) a honosítási határozat sorszáma.
(35) A (30)–(34) bekezdés szerinti adatok átadásának rendjét az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv és 
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv együttműködési megállapodásban határozza meg.”

90. § (1) Az Onytv. 8. § (2) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„1a. az  oktatási nyilvántartás, illetve annak szakrendszerei, alrendszerei működésére, az  adatszolgáltatás rendjére 
vonatkozó szabályokat,”

 (2) Az Onytv. 8. § (2) bekezdése a következő 3. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„3. a DPR tekintetében az adatszolgáltatás pontos meghatározására, határidejére, gyakoriságára, módjára, valamint 
az  adatszolgáltatáshoz kapcsolódó módszertani leírásra, a  kérdőívre vonatkozó szabályok közzétételére, valamint 
az  online kérdőíves vizsgálatok eredményeit összefoglaló jelentés formájára, nyilvánosságra hozatalára vonatkozó 
szabályokat.”
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91. §  Az Onytv. a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § E törvénynek a  felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2020. évi CXLVIII. törvénnyel megállapított 3/A.  § (3)  bekezdése alapján az  oktatási azonosító szám pályakövetési 
rendszerbe történő átadását első alkalommal 2021. február 28-áig kell az  e  napig kiadott oktatási azonosító 
számokra vonatkozóan végrehajtani.”

92. § (1) Az Onytv. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Onytv. 3/A. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Onytv. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az Onytv. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) Az Onytv. 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

93. §  Az Onytv.
 1.  2. § n) pontjában az „a” szövegrész helyébe az „a 4. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,
 2.  3. § (3) bekezdésében az „a)–h) és l)” szövegrész helyébe az „a)–h) és j)–k)” szöveg,
 3.  6.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az  „adatot,” szövegrész helyébe az  „adatot, a  Hungary Helps Ügynökség 

Nonprofit Zrt. szolgáltatja az általa kezelt, a 3. melléklet IV. rész 21. pontja szerinti adatot,” szöveg,
 4.  6.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében a „csecsemőgondozási díj és a  gyermekgondozási díj” szövegrész 

helyébe a „csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj” szöveg,
 5.  6.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „csecsemőgondozási díjnak és a  gyermekgondozási díjnak” szövegrész 

helyébe a „csecsemőgondozási díjnak, az örökbefogadói díjnak és a gyermekgondozási díjnak” szöveg,
 6.  7. § (15a) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „3/A. melléklet II. rész 2. pont a), c) és f ) alpontjában és 3. pont 

a), c), d) és e)  alpontjában meghatározott adata és a  2.  § a)–j)  pontja szerinti adata” szövegrész helyébe 
a „3/A.  melléklet II. rész 1.  pont a) és b)  alpontjában és 2.  pont b)–d)  alpontjában meghatározott adatok” 
szöveg,

 7.  7.  § (15a)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a  „2.  pont d)  alpontjában” szövegrész helyébe az  „1.  pont 
b) alpontjában” szöveg,

 8.  7.  § (15a)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában a „3.  pont a) és d)  alpontjában” szövegrész helyébe a „2.  pont  
b) és d) alpontjában” szöveg,

 9.  7. § (18) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
10.  7. § (21) bekezdésében a „külföldiek ” szövegrész helyébe a „külföldiek, valamint a Hungary Helps Ügynökség 

Nonprofit Zrt.-nek az  Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű ösztöndíjában részesülő 
külföldiek” szöveg,

11.  1. melléklet IV. rész 2. pont 2.3. alpont a) alpontjában az „azonosítója” szövegrész helyébe az „azonosító száma” 
szöveg,

12.  1.  melléklet XIII. rész 1.  pont nyitó szövegrészében a „nyilvántartása” szövegrész helyébe a „nyilvántartása 
2001. szeptember 1-jétől kezdődően” szöveg,

13.  1/A. melléklet
a) 1. pontjában az „az I. rész b) és j) pontjában” szövegrész helyébe az „a II. rész 1. pont j) alpontjában” 

szöveg,
b) II. rész 1.  pont r)  alpontjában a „hitelre” szövegrész helyébe a „hitel” szöveg, a „tényére” szövegrész 

helyébe a „tényére és típusára” szöveg,
14.  3. melléklet I. rész nyitó szövegrészében az „alábbi” szövegrész helyébe az „alábbi – 2006. február 1-jén, illetve 

az ezt követően fennálló –” szöveg,
15.  3.  melléklet I. rész 1.  pont 1.1.  alpontjában a  „fenntartójának” szövegrész helyébe a  „fenntartójának, 

tulajdonosának” szöveg,
16.  3.  melléklet II. rész nyitó szövegrészében az  „az alábbi személyes adatokat” szövegrész helyébe  

az  „a 2006. február 1-jén folyamatban lévő, illetve az  ezt követően létesített alkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkező személyek alábbi személyes adatait” szöveg,

17.  3. melléklet IV. rész nyitó szövegrészében a „hallgató” szövegrész helyébe a „2006. február 1-jén folyamatban 
lévő, illetve az  ezt követően létesített hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezők, valamint  
a 2006. február 1-jén vagy azután oklevelet szerzett személyek” szöveg,

18.  3/A. melléklet 1. pontjában az „Az I. és II. részben” szövegrész helyébe az „Az I–III. részben” szöveg,
19.  3/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontjában az „adatát” szövegrész helyébe az „adatait” szöveg,
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20.  5.  melléklet nyitó szövegrészében az „a (volt)” szövegrész helyébe a „2012. augusztus 1-jétől kezdődően 
a (volt)” szöveg,

21.  6.  melléklet nyitó szövegrészében a  „nyilvántartása” szövegrész helyébe a  „nyilvántartása közhiteles 
nyilvántartásként – ide nem értve a vizsgázó oktatási azonosítóját – 2000. január 1-je óta” szöveg,

22.  6. melléklet a) pontjában az „azonosítója” szövegrész helyébe az „azonosító száma” szöveg
lép.

94. §  Hatályát veszti az Onytv.
a) 3/A. § (2) bekezdés 3. pont f ) alpontja,
b) 7. § (25) bekezdése,
c) 3. melléklet I. rész 1. pont 1.4. alpontja,
d) 3. melléklet II. rész 14. pontja,
e) 3. melléklet III. rész záró szövegrésze,
f ) 3. melléklet IV. rész 2. pontjában a „telefonszáma,” szövegrész,
g) 3. melléklet IV. rész 13. pontja,
h) 3/A. melléklet 1. pontjában az „– az I. rész b) és j) pontjában meghatározott adatok kivételével –” szövegrész,
i) 3/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja,
j) 6. melléklet b) pont bj) alpontja.

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

95. §  A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a  továbbiakban: Vatv.) 3.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  alapító okiratban foglaltak szerint az  alapító, illetve a  csatlakozó a  vagyonkezelő alapítvány részére  
– az  alapításkor vagy csatlakozáskor vállalt és annak megfelelően teljesített vagyonrendelésen felül – további 
vagyon rendelkezésre bocsátását is vállalhatja azzal a  céllal, hogy e  vagyonjuttatással a  vagyonkezelő alapítvány 
alapításkor, illetve csatlakozáskor rendelt vagyonát növelje. E  vagyonnövelésre megfelelően alkalmazni kell  
a (2) és a (4) bekezdés rendelkezését.”

96. §  A Vatv. 7. alcíme a következő 10/C. §-sal egészül ki:
„10/C. § A 10/A. § és 10/B. § szerinti vagyoni juttatás a 3. § (6) bekezdése szerinti vagyonnövelésnek minősül.”

97. §  A Vatv. a következő 8/A. alcímmel egészül ki:
„8/A. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány
11/A.  § (1) Ezen alcím rendelkezései arra a  közérdekű vagyonkezelő alapítványra terjednek ki, amely közfeladatot 
lát  el, és amelyet e  törvény az  1.  mellékletben közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként azzá 
minősít.
(2) E törvény 1. melléklete tartalmazza a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felsorolását.
11/B. § A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványra e törvény rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.
11/C.  § A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány alapító okiratának tartalmaznia kell az  arra való 
utalást, hogy e törvény szerinti közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak minősül.”

98. § (1) A Vatv. a 6. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
 (2) A Vatv. 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (3) A Vatv. 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

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

99. §  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a  továbbiakban: Szkt.) 27.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Állami felsőoktatási intézmény szakképző intézmény fenntartói jogait a  szakképzésért felelős miniszter 
hozzájárulásával gyakorolhatja.”
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100. §  Az Szkt. 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hatósági ellenőrzést az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján kell végezni. A  hatósági 
ellenőrzés lefolytatására jogosult közigazgatási szankcióként figyelmeztetést, közigazgatási bírságot, a  duális 
képzőhellyel szemben figyelmeztetést, közigazgatási bírságot vagy annak kiszabását követő két éven belül azonos 
jogsértés esetén a szakirányú oktatás folytatásától legfeljebb három évre történő eltiltást alkalmazhat.”

101. §  Az Szkt. 110. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Alap képzési alaprésze tartalmazza a  szakképzéshez kapcsolódó feladatok ellátására, a  szakképzés 
megszervezéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez nyújtható támogatások, valamint a  szakképző intézmény 
tanulója számára járó ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás kifizetésének előirányzati fedezetét.”

102. §  Az Szkt. 123. § (2) bekezdése a következő 39a. és 39b. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„39a. a  szakképzés irányításának és a  szakképzésért felelős miniszter e  törvényben meghatározott feladatai 
végrehajtásának részletes szabályait,
39b. a  szakképzési tankönyv tekintetében a  tankönyvvé nyilvánítás eljárási rendjét, valamint a  tankönyvjegyzék 
elkészítését és kiadását, a  tankönyvjegyzékre való felvétel eljárását, az  eljárásban szakértőként eljáró szervet, 
az iskolai terjesztési árat, a tankönyvjegyzékből való törlés rendjét és eljárását,”

103. §  Az Szkt.
a) 13. § (3) bekezdésében a „vezet. A” szövegrész helyébe a „vezet. A programkövetelmény és a” szöveg,
b) 13.  § (4)  bekezdésében az „érinti.” szövegrész helyébe az „érinti. A  programkövetelmény a  honlapról nem 

távolítható el, archiválására a digitális archiválás szabályait kell alkalmazni.” szöveg,
c) 37. § (4) bekezdésében az „e bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (2) és (3) bekezdésben” szöveg,
d) 43.  §-ában az  „alkalmazottjának” szövegrész helyébe a  „40.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti 

alkalmazottjának” szöveg,
e) 59.  § (1)  bekezdésében a „tanuló” szövegrész helyébe a „tanuló a  Kormány rendeletében meghatározottak 

szerint” szöveg,
f ) 97.  § c)  pontjában a  „nyilvántartását,” szövegrész helyébe a  „nyilvántartását és az  annak részként kezelt 

személyes adatokat a keletkezésük évétől számított ötvenedik év utolsó napjáig őrzi,” szöveg,
g) 100. § (1) bekezdés d) pontjában a „szerve” szövegrész helyébe a „gazdasági kamara” szöveg,
h) 100. § (2) bekezdésében a „szervezetei” szövegrész helyébe a „gazdasági kamarák” szöveg,
i) 110. § címében, (2) bekezdés nyitó szövegrészében és (3) bekezdésében az „A Nemzeti Foglalkoztatási Alap” 

szövegrész helyébe az „Az Alap” szöveg,
j) 115. § (2) bekezdés g) pontjában a „honvédelmi” szövegrész helyébe a „honvédségi” szöveg
lép.

104. §  Az Szkt.
a) 107.  § (2)  bekezdés a)  pontja a  „rendelkező” szövegrész helyett a  „rendelkező vagy együttműködési 

megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott” szöveggel,
b) 107. § (2) bekezdés a) és b) pontja az „egynapi” szövegrész helyett az „egy munkanapra vetített” szöveggel,
c) 107. § (3) bekezdése az „az (1)” szövegrész helyett az „a (2)” szöveggel
lép hatályba.

22. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény módosítása

105. §  Nem lép hatályba a  kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 33. §-a.
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23. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény módosítása

106. §  Nem lép hatályba a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény
a) 10.  §-a, 13.  §-a, 14.  §-a, 15.  § (2)  bekezdése, 20.  § (2)  bekezdése, 25.  § 13., 16. és 17.  pontja, valamint 26.  § 

12. pontja,
b) 11. §-a.

24. Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról szóló 
2020. évi L. törvény módosítása

107. §  Nem lép hatályba az  egyes törvényeknek a  felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról 
szóló 2020. évi L. törvény 17. §-a.

25. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2020. évi LXXVI. törvény módosítása

108. §  Nem lép hatályba a  Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi  
LXXVI. törvény 126. § 4. pontja.

26. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló  
2020. évi CVI. törvény módosítása

109. §  Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az  azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 1.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Millenáris Alapítvány közfeladatnak minősülő feladata a  Millenáris Parkban a  nemzeti és a  nemzetközi 
együttműködést jelképező, Európa társadalmi, kulturális és életmódbeli értékein, a  tudományos-technikai 
fejlesztésen és az információs társadalom eredményein alapuló, jövőt bemutató tudományos, kulturális és oktatási 
központ és innovatív, családbarát, interaktív közösségi tér megteremtésének és működési feltételeinek a biztosítása. 
Ezen cél maradéktalan megvalósítása érdekében a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a  továbbiakban: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.) valamennyi egy évet meghaladó 
időtartamú, határozott időre szóló bérleti jogviszonya e  törvény erejénél fogva e  törvény hatálybalépésének 
napjával megszűnik, a  bérlők azonnali és teljes kártalanítása mellett. A  kártalanítás mértéke megegyezik 
a határozott idejű bérleti jogviszonyból még hátralévő évek és a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.-vel 
szerződéses jogviszonyban álló fél e  törvény hatálybalépését megelőző három üzleti évének adózott eredménye 
átlagának szorzatával.”

27. Záró rendelkezések

110. § (1) Ez a törvény − a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–3. §, a 7. §, a 8. §, a 10. §, a 13–16. §, a 18–29. §, a 31–37. §, a 39. §, a 40. § a), b) és d)–i) pontja, a 41–50. §, 

az 52–55. §, az 57–64. §, a 66–68. §, a 70. §, a 71. § 3–32. pontja és 34–37. pontja, a 72. § 1–4., 6–11. és 13. pontja, 
a 73–97. §, a 98. § (1) bekezdése, a 99–105. §, a 106. § b) pontja, a 107–108. § és az 1–6. melléklet 2021. január 1-jén 
lép hatályba.

 (3) A 9. §, a 98. § (2) bekezdése és a 7. melléklet 2021. február 1-jén lép hatályba.
 (4) Az  51.  §, a  65.  §, a  69.  §, a  71.  § 1., 2. és 33.  pontja, a  72.  § 5. és 12.  pontja, a  98.  § (3)  bekezdése, valamint 

a 8. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (5) A 4–6. §, a 40. § c) pontja, az 56. § és a 106. § a) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.
 (6) A 30. § és a 38. § 2022. november 5-én lép hatályba.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 282. szám 9793

111. §  E törvény
a) 19–29. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke,
b) 41. §-a az Alaptörvény 40. cikke,
c) 43. és 44. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése,
d) 46. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

112. §  A 14. § a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 4e. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.  

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

1. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez

 1.  Az Onytv. 3. melléklet I. rész 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felsőoktatási intézménytörzs az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
az államilag elismert felsőoktatási intézmény)
„1.2. tisztségviselőinek – rektor, kancellár, gazdasági vezető, kollégiumi vezető, szakkollégium képviselője – családi 
és utóneve,”

 2.  Az Onytv. 3. melléklet I. rész 1. pontja a következő 1.5. és 1.6. alponttal egészül ki:
(A felsőoktatási intézménytörzs az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
az államilag elismert felsőoktatási intézmény)
„1.5. magán felsőoktatási intézmény jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének – ide nem értve az Nftv. 
14.  § (3)  bekezdése szerinti, törvény alapján jogi személyiségű szervezeti egységként működtetett köznevelési 
intézményt, szakképző intézményt – teljes neve, címe, képviselőjének családi és utóneve,
1.6. duális képzéssel, hallgatók számára szálláshely biztosításával, valamint az  Nftv. 78.  § (1)  bekezdése szerinti 
külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő működéséhez szükséges képzési helyszín biztosításával 
kapcsolatos együttműködési megállapodásairól az együttműködő egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma.”

 3.  Az Onytv. 3. melléklet I. rész 2. pontja a következő 2.3. alponttal egészül ki:
(A felsőoktatási intézménytörzs az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmény)
„2.3. magyarországi képzési helyen történő működéséhez szükséges képzési helyszín biztosításával kapcsolatos 
együttműködési megállapodásairól az együttműködő egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma.”

 4.  Az Onytv. 3. melléklet II. rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs az alábbi személyes adatokat tartalmazza:)
„2. értesítési cím, elektronikus levélcím,”

 5.  Az Onytv. 3. melléklet III. rész 2–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A felsőoktatási felvételi alrendszer a jelentkező alábbi személyes adatait tartalmazza:)
„2. felvételi azonosítója,
3. értesítési címe, elektronikus levélcíme, telefonszáma,
4. nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító okirat – a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – adata,
5. az érettségi vizsga adatai,
6. a középiskola adatai,
7. a felsőfokú oklevél adatai,
8. a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatai,”

 6.  Az Onytv. 3. melléklet III. része a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:
(A felsőoktatási felvételi alrendszer a jelentkező alábbi személyes adatait tartalmazza:)
„9. a felvételi eljárás adatai,
10. központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartási kapcsolati kódja.”
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 7.  Az Onytv. 3. melléklet IV. rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hallgatói személyi törzs a hallgató alábbi személyes adatait tartalmazza:)
„2. értesítési címe, elektronikus levélcíme,”

 8.  Az Onytv. 3. melléklet IV. rész 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hallgatói személyi törzs a hallgató alábbi személyes adatait tartalmazza:)
„12. a  szakmai gyakorlat teljesítésére, abszolutóriumra, záróvizsgára, komplex vizsgára, doktori védésre, 
nyelvvizsgára, korábban megszerzett oklevélre, hozott dokumentumként bemutatott oklevélre és felsőfokú 
szakképzésben szerzett bizonyítványra vonatkozó adat, érettségi bizonyítványra, valamint a  középiskolai 
tanulmányokra vonatkozó egyes adat,”

 9.  Az Onytv. 3. melléklet IV. rész 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hallgatói személyi törzs a hallgató alábbi személyes adatait tartalmazza:)
„23. a Diákhitel Központ által megítélt hitel fennálltára, típusára, valamint kötött felhasználású hitel esetén a hallgató 
által igényelt diákhitel összegére, a  hitelszerződés számára, a  felsőoktatási intézmény részére átutalt összegre és 
az átutalás dátumára vonatkozó adat.” 

2. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez

 1.  Az Onytv. 3/A. melléklet II. része helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A képzési és személyi törzs
1. A  képzési és személyi törzs a  képzésben részt vevő személyre vonatkozóan személyes adatként tartalmazza 
a képzésben részt vevő személy
a) oktatási azonosító számát,
b) természetes személyazonosító adatait és nemét,
c) állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a  tartózkodásra 
jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
d) lakcímét,
e) elektronikus levelezési címét,
f ) legmagasabb iskolai végzettségével és szakképesítésével, illetve szakképzettségével kapcsolatos adatait.
2.  A képzési és személyi törzs a képzésben részt vevő személy oktatásával, képzésével összefüggésben személyes 
adatként tartalmazza
a) a képzés megnevezését, jellegét, helyét, óraszámát,
b) a  képzés első képzési napját és – a  zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés 
kivételével – befejezésének tervezett időpontját,
c) a  képzési díj mértékét és annak költségviselőjének nevét, valamint a  képzési hitel igénybevételének tényét és 
típusát,
d) a képzés elvégzésének időpontját és az arról kiállított tanúsítvány számát.”

 2.  Az Onytv. 3/A. melléklete a következő III. résszel egészül ki:
„III. Felnőttképzési szakértői törzs
1. A  felnőttképzési szakértői törzs a  felnőttképzési szakértőkkel összefüggésben személyes adatként tartalmazza 
a felnőttképzési szakértőnek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott 
adatait.”
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3. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez
„4. melléklet a 2018. évi LXXXIX. törvényhez

Az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere

Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az  oktatási igazolványok elkészítésének és az  oktatási 
igazolványokhoz kapcsolódó kedvezményekre való jogosultság igazolásának céljából vezeti az  oktatási 
igazolványok nyilvántartását.
Az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a) a jogosult oktatási azonosító száma,
b) a jogosult igazolványon szereplő családi és utóneve,
c) a jogosult képzésének munkarendje,
d) a jogviszonyt igazoló intézmény neve, rövidített neve és települése,
e) oktatási igazolvány egyedi azonosítója,
f ) az oktatási igazolvány nemzeti egységes kártyarendszer szerinti azonosítója,
g) az oktatási igazolvány érvényessége,
h) a kiadott érvényesítő matrica sorszáma,
i) a jogosult igazolványon szereplő címe,
j) a jogosult igazolványon szereplő születési helye és ideje,
k) az igazolvány kiállításának dátuma,
l) a jogosultnak kiállított igazolásokon szereplő adatok.”

4. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez

 1.  Az Onytv. 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató alábbi 
személyes adatait tartalmazza]
„1. oktatási azonosító száma; adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, ösztöndíjazonosítója,
2.  értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, a  magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekkel 
kapcsolatos tájékoztatáshoz, elektronikus iratküldésről történő értesítéshez és az elektronikus kérelembenyújtáshoz 
kapcsolódóan a központi ügyfélregisztrációs tárhelyéhez tartozó elektronikus levelezési címe,”

 2.  Az Onytv. 5. melléklete a következő 13. ponttal egészül ki:
[A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató alábbi 
személyes adatait tartalmazza:]
„13. örökbefogadói díj folyósításának időtartamára vonatkozó adat.”

5. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez

 1.  Az Onytv. 6. melléklet b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a nyelvvizsgára vonatkozó következő adatok:)
„bd) a vizsga neve, nyelve, fajtája, szintje, típusa és formátuma,”

 2.  Az Onytv. 6. melléklete a következő d) ponttal egészül ki:
(A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása az alábbi személyes adatokat tartalmazza:)
„d) az anyakönyv alábbi adatai:
da) a nyelvvizsga-bizonyítvány anyakönyvi száma,
db) a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő családi és utóneve,
dc) a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő születési családi és neve,
dd) a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő születési helye és ideje,
de) a vizsgázó anyjának – a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő – születési családi és utóneve”
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6. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez
„1. melléklet a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvényhez

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok

  1.  Batthyány Lajos Alapítvány
  2.  Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány
  3.  Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány
  4.  Marek József Alapítvány
  5.  Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
  6.  Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány
  7.  Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány
  8.  Neumann János Egyetemért Alapítvány
  9.  Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány
10.  Soproni Egyetemért Alapítvány
11.  Széchenyi István Egyetemért Alapítvány
12.  Színház- és Filmművészetért Alapítvány
13.  Universitas Miskolcinensis Alapítvány”

7. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez

A Vatv. 1. melléklete a következő 14. ponttal egészül ki:
„14. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány”

8. melléklet a 2020. évi CXLVIII. törvényhez

A Vatv. 1. melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:
„15. Pannon Egyetemért Alapítvány”
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2020. évi CXLIX. törvény
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő 
átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról*

1. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 13.  § (3)  bekezdésében és az  állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Vtv. 36. § 
(2)  bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve az  1.  melléklet szerinti ingatlanokat, továbbá a  közfeladat-ellátáshoz 
szükséges ingóságokat, vagyoni értékű jogokat – különös tekintettel a  tesztüzemi információs rendszer és 
a  piaci árinformációs rendszer működtetéséhez szükséges vagyoni értékű jogokra és eszközökre – az  AKI 
Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába kell adni.

 (2) Az (1) bekezdés szerint az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába adott 
vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében 
foglaltakat.

 (3) Az  1.  melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a  tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére 
alkalmas szerződést a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg az  AKI 
Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az  átadó és az  átvevő 
képviseletére jogosult személy ír alá. Az  átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az  adott 
vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

 (5) Az  1.  mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az  AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság a terhekkel együtt szerzi meg.

2. § (1) A  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ jogutódlásához kapcsolódó, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti jogviszony 2021. február 1-jei hatállyal – ideértve a határozott 
idejű jogviszonyt is – a  munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át. Az  átalakulás során létrejövő 
munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki, és a  jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A  jogviszony 
átalakulása
a) nem szakítja meg a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,
b) nem érinti az ezen bekezdés szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,
c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

 (2) A  jogutód munkáltatók és a  foglalkoztatottak (1)  bekezdésben nem szabályozott megállapodására a  Kjt. 25/A.  § 
(7) bekezdésének, valamint 37. § (2) bekezdés c) pontjának a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

 (3) A  közalkalmazotti jogviszony Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ szerinti átalakulásával létrejövő 
munkaviszonyra az  átalakulást követő öt évben a  Kjt.-nek a  végkielégítésre és a  jubileumi jutalomra vonatkozó 
szabályait alkalmazni kell. A  jogállásváltozás folytán valamennyi jogutód munkáltatóval létesített munkaviszony 
tekintetében a jogállásváltozást megelőzően ki nem adott szabadságot 2023. december 31. napjáig kell kiadni.

3. §  A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ jogutódlásában részt vevő szervek, szervezetek megvalósítás 
alatt álló, európai uniós támogatással érintett projektje tekintetében a  szervek, szervezetek támogatásra való 
jogosultságát meg kell őrizni, már befejezett, európai uniós támogatással érintett projektje tekintetében 
a fenntartási időszakra meghatározott kötelezettséget teljesíteni kell.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. február 1-jén lép hatályba.
 (2) A 11. § (2) bekezdése és a 4. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § (1) Az 1. § (2) bekezdése, a 7. §, a 8. §, a 12. § (2) bekezdése és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.

 (2) A 6. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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6. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (2)  bekezdés alkalmazásában 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetnek kell tekinteni 
a  Soproni Egyetemért Alapítványról, a  Soproni Egyetemért Alapítvány és a  Soproni Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 3.  § (4)  bekezdése szerinti gazdasági társaságot, valamint 
költségvetési szervnek kell tekinteni a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, 
valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény 2.  § (1)  bekezdésében 
nevesített Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet.”

7. §  Az Nvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. §  Hatályát veszti az  Nvtv. 2.  melléklet III.  pont 10.  alpontjában foglalt táblázat 10.4. sora, a  13.  alpontjában foglalt 
táblázat 13.7. sora.

9. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 115. §-a a következő (32) bekezdéssel 
egészül ki:
„(32) A  Szent István Egyetem 2021. február 1. napjától Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem megnevezéssel 
működik.”

10. §  Az Nftv. 117/C. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  Szent István Egyetem fenntartóváltása következtében az  (5)  bekezdés szerinti jogállásváltozás folytán 
létesített munkaviszony tekintetében a jogállásváltozást megelőzően ki nem adott szabadságot 2023. december 31. 
napjáig kell kiadni.”

11. § (1) Az Nftv. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (2) Az Nftv. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

12. § (1) A  Soproni Egyetemért Alapítványról, a  Soproni Egyetemért Alapítvány és a  Soproni Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 4. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Nftv.-ben meghatározott 
oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt egyes állami tulajdonban lévő 
ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.
(8) Az  e  törvény szerinti vagyonjuttatás során a  2.  mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem 
kell alkalmazni a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44.  § (1)  bekezdés a)  pontját és 
(4)  bekezdését, a  természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68.  § (8)  bekezdését, továbbá nem szükséges 
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt miniszteri egyetértés megszerzése.”

 (2) A  Soproni Egyetemért Alapítványról, a  Soproni Egyetemért Alapítvány és a  Soproni Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 4. §-a a következő (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A 2. mellékletben foglalt táblázat 25. és 26. sorában meghatározott ingatlan ingyenes átruházása tekintetében 
az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.
(10) Az e törvény alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. §  
(4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.”

 (3) A  Soproni Egyetemért Alapítványról, a  Soproni Egyetemért Alapítvány és a  Soproni Egyetem részérő történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi a XXXVII. törvény 4. §-a a következő (11)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  2.  melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Egyetemmel.
(12) A  (7)  bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg, a  (7)  bekezdésben meghatározott ingatlanokban 
meglévő, vagy azokhoz tartozó, az  (1)  bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, 
a  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami 
tulajdonú, az Erdészeti Tudományos Intézet által használt ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem 
tulajdonába kerülnek.
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(13) A  (12)  bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az  átadó és az  átvevő 
képviseletére jogosult személy ír alá. Az  átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az  adott 
vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
(14) A 2. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.
(15) Az e § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik 
egy tekintet alá.”

13. §  A Soproni Egyetemért Alapítványról, a  Soproni Egyetemért Alapítvány és a  Soproni Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény az 5. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

14. §  A Soproni Egyetemért Alapítványról, a  Soproni Egyetemért Alapítvány és a  Soproni Egyetem részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény 7. §-ában a „4. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. § (1), (9) és 
(10) bekezdése” szöveg lép.

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

1. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez 

Az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére átadásra kerülő 
állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. Balatonfüred 3928/P/18 1/1 kivett üdülőegység

3. Balatonfüred 3928/X/45 1/1 kivett üdülőegység

4. Balatonfüred 3928/Y/57 1/1 kivett üdülőegység

5. Budapest 37095/21 1/1 kivett lakóház, udvar

2. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez 

Az Nvtv. 2. melléklet III. pont 19. alpontjában foglalt táblázat 19.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„19.2.
KESZTHELY
Bercsényi utca 65.

Georgikon major”
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3. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez 
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

  A B C

1. I. EGYETEMEK

2.   I/A. Állami egyetemek

3.     Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

4.     Debreceni Egyetem, Debrecen

5.     Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

6.     Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

7.     Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

8.     Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest

9.     Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

10.     Óbudai Egyetem, Budapest

11.     Pannon Egyetem, Veszprém

12.     Pécsi Tudományegyetem, Pécs

13.     Semmelweis Egyetem, Budapest

14.     Szegedi Tudományegyetem, Szeged

15.     Testnevelési Egyetem, Budapest

16.   I/B. Nem állami egyetemek

17.     Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

18.     Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

19.     Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

20.     Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

21.     Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

22.     Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

23.     Közép-európai Egyetem, Budapest

24.     Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő

25.     Miskolci Egyetem, Miskolc

26.     Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

27.     Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

28.     Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

29.     Soproni Egyetem, Sopron

30.     Széchenyi István Egyetem, Győr

31.     Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

32. II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI

33.   II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei

34.     Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

35.     Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

36.     Eszterházy Károly Egyetem, Eger

37.     Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

38.   II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei

39.     Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest

40.     Edutus Egyetem, Tatabánya

41.     Gál Ferenc Egyetem, Szeged

42.     Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár
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43.     Milton Friedman Egyetem, Budapest

44.     Neumann János Egyetem, Kecskemét

45. III. FŐISKOLÁK

46.   III/A. Állami főiskolák

47.     Eötvös József Főiskola, Baja

48.   III/B. Nem állami főiskolák

49.     A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

50.     Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

51.     Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

52.     Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

53.     Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

54.     Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr

55.     Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

56.     Egri Hittudományi Főiskola, Eger

57.     Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

58.     Gábor Dénes Főiskola, Budapest

59.     IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

60.     Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

61.     Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

62.     Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

63.     Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

64.     Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

65.     Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy

66.     Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

67.     Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

68.     Szent Pál Akadémia, Budapest

69.     Tomori Pál Főiskola, Budapest

70.     Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

71.     Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

72.     Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest
” 
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4. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez 
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

  A B C

1. I. EGYETEMEK

2.   I/A. Állami egyetemek

3.     Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

4.     Debreceni Egyetem, Debrecen

5.     Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

6.     Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

7.     Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

8.     Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest

9.     Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

10.     Óbudai Egyetem, Budapest

11.     Pécsi Tudományegyetem, Pécs

12.     Semmelweis Egyetem, Budapest

13.     Szegedi Tudományegyetem, Szeged

14.     Testnevelési Egyetem, Budapest

15.   I/B. Nem állami egyetemek

16.     Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

17.     Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

18.     Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

19.     Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

20.     Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

21.     Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

22.     Közép-európai Egyetem, Budapest

23.     Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő

24.     Miskolci Egyetem, Miskolc

25.     Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

26.     Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

27.     Pannon Egyetem, Veszprém

28.     Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

29.     Soproni Egyetem, Sopron

30.     Széchenyi István Egyetem, Győr

31.     Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

32. II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI

33.   II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei

34.     Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

35.     Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

36.     Eszterházy Károly Egyetem, Eger

37.     Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

38.   II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei

39.     Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest

40.     Edutus Egyetem, Tatabánya

41.     Gál Ferenc Egyetem, Szeged

42.     Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár
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43.     Milton Friedman Egyetem, Budapest

44.     Neumann János Egyetem, Kecskemét

45. III. FŐISKOLÁK

46.   III/A. Állami főiskolák

47.     Eötvös József Főiskola, Baja

48.   III/B. Nem állami főiskolák

49.     A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

50.     Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

51.     Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

52.     Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

53.     Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

54.     Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr

55.     Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

56.     Egri Hittudományi Főiskola, Eger

57.     Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

58.     Gábor Dénes Főiskola, Budapest

59.     IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

60.     Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

61.     Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

62.     Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

63.     Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

64.     Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

65.     Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy

66.     Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

67.     Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

68.     Szent Pál Akadémia, Budapest

69.     Tomori Pál Főiskola, Budapest

70.     Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

71.     Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

72.     Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest
”
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5. melléklet a 2020. évi CXLIX. törvényhez 
„2. melléklet a 2020. évi XXXVII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

  A B C D

1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2. BUDAPEST 13485/0/A/25 1/1 lakás

3. BUDAPEST 13485/0/A/26 1/1 lakás

4. DUNAALMÁS 4855/3 1/1 kivett lakóház, udvar

5. GÖDÖLLŐ 4423/4 1/1
kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület

6. GYÖNGYÖS 6360/1 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

7. GYÖNGYÖS 6360/2 1/1 kivett gazdasági épület, udvar

8. GYÖNGYÖS 6570 1/1 kivett beépítetlen terület

9. GYÖNGYÖS 6571 1/1 kivett beépítetlen terület

10. GYÖNGYÖS 6572 1/1 kivett beépítetlen terület

11. GYÖNGYÖS 6627 1/1 kivett lakóház, udvar

12. GYÖNGYÖS 6629 1/1 kivett irodaház, udvar

13. PÜSPÖKLADÁNY 0869/2 1/1 kivett lakóház, udvar

14. SÁRVÁR 579 1/1 kivett arborétum és kutatóintézet

15. SÁRVÁR 599/1 1/1
kivett arborétum és 2 lakóház és  

4 melléképület

16. SÁRVÁR 605/1 1/1 kivett beépítetlen terület

17. SÁRVÁR 789/3 1/1 kivett épület

18. SOPRON 2186 1/1 kivett irodaház és udvar

19. SZOMBATHELY 825/1 1/1 kivett beépítetlen terület

20. SZOMBATHELY 829/3 1/1 kivett épület

21. SZOMBATHELY 830 1/1 kivett beépítetlen terület

22. SZOMBATHELY 891 1/1 kivett holtág

23. SZOMBATHELY 895 1/1 kivett Gyöngyös-patak

24. SZOMBATHELY 974/2 1/1 kivett arborétum

25. SZOMBATHELY 1002 1/1 kivett közpark

26. SZOMBATHELY 1003 1/1 kivett közpark
”
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2020. évi CL. törvény
a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról*

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

1. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 62. § (1) bekezdés b) pontjában az „olyan kár megtérítése” szövegrész helyébe az „olyan kár megtérítése vagy 

sérelemdíj megfizetése” szöveg,
b) 62.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „okozott kárt” szövegrész helyébe az  „okozott kárt vagy ezekkel 

összefüggésben felmerült sérelemdíj megfizetését” szöveg,
c) 62. § (1) bekezdés c) pontjában a „származó kár megtérítése” szövegrész helyébe a „származó kár megtérítése, 

illetve az azzal összefüggésben felmerült sérelemdíj megfizetése” szöveg
lép.

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

2. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a  továbbiakban: Vht.) Levonás a  fogva tartott adós 
keresményéből és a letéti pénzből alcíme a következő 73/A. §-sal egészül ki:
„73/A. § Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás keretében kifizetett, letéti pénzként 
kezelt összegre vezetett végrehajtáskor – a  fogva tartott adós esetén a  büntetések, az  intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 134. § (1) bekezdése 
alapján elvégzett közvetlen levonások után fennmaradó – az  öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének 
négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehajtás alá vonható, az  ez  alatti összegből pedig az  öregségi nyugdíj 
legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50%-a vonható 
végrehajtás alá.”

3. §  A Vht. 73.  §-ában az „a 74.  §-ban meghatározott kivétellel” szövegrész helyébe az „a 73/A.  §-ban és a  74.  §-ban 
meghatározott kivétellel” szöveg lép.

3. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló  
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

4. §  A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ást.) I. Fejezete a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A 24. § (1) bekezdése szerinti érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás tekintetében – az állam, az állami 
hatásköröket gyakorló közjogi szerv és a  közjogi nemzetközi szervezet kivételével – áldozatnak minősül 
az  információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, a  készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása 
és a  készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűncselekmények következtében kárt elszenvedett jogi 
személyiséggel rendelkező jogalany is.”

5. §  Az Ást. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egyösszegű kárenyhítésként az  áldozat a  bűncselekmény miatt bekövetkezett vagyoni kárának teljes vagy 
részbeni megtérítését igényelheti. Az egyösszegű kárenyhítés mértéke legfeljebb az alapösszeg tizenötszöröse.”

6. §  Az Ást. 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az áldozat a (2)–(4) bekezdés alapján kéri a kárenyhítést, ennek okát megfelelően igazolnia kell.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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7. §  Az Ást. 47. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ez  a  törvény a  készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a  készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a  2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 
2019. április 17-i (EU) 2019/713 európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének való megfelelést szolgálja.”

8. §  Az Ást.
1. 6. § (1) bekezdésében és 28. § (2) bekezdésében az „a rászoruló áldozat” szövegrész helyébe az „az áldozat” 

szöveg,
2. 15. § (4) bekezdésében a „legfeljebb hat” szövegrész helyébe a „legfeljebb tizenkét” szöveg,
3. 30. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésében a „3 hónapon” szövegrész helyébe az „egy éven” szöveg és
4. 32. § (3) bekezdésében a „nyugta vagy más bizonylat” szövegrész helyébe a „nyugta, előzetes árajánlat vagy 

egyéb dokumentum” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az Ást.
1. 5. § e) pontjában az „ , illetve a jogi segítségnyújtás díját” szövegrész,
2. 6. § (2) és (3) bekezdése,
3. 13. § (1) bekezdés f ) pontja,
4. 20. § (4) bekezdése,
5. 32. § (1) bekezdés a) pontja,
6. 32. § (2) bekezdés a) pontja és
7. 37. § (1) bekezdés b) pontjában a „rászorultságát és a” szövegrész.

4. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló  
2012. évi CLXXX. törvény módosítása

10. §  Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 
EUtv.) VI. Fejezete a következő 39/A. és 39/B. alcímmel egészül ki:
„39/A. A befagyasztást elrendelő határozat (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alapján történő végrehajtására irányuló eljárási jogsegély
92/A.  § (1) Ezen alcím rendelkezéseit az  Európai Unió azon tagállamaival folytatott eljárási jogsegélyre kell 
alkalmazni, amelyek tekintetében az (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.
(2) Az  (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti érintett személy vonatkozásában 
a Be. terheltre, illetve vagyoni érdekeltre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(3) Az ügyészség és a bíróság az (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikkében meghatározott 
statisztikai adatokat évente gyűjti össze és továbbítja a miniszternek.
92/B.  § (1) A  befagyasztást elrendelő tagállami határozat végrehajtása akkor vehető át, ha a  tagállami hatóság 
megküldi
a) a  befagyasztást elrendelő tagállami határozat eredeti példányát vagy hitelesített másolatát (a  továbbiakban 
e fejezet alkalmazásában: tagállami határozat), és
b) az (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő tanúsítványt magyar, angol, 
francia vagy német nyelven.
(2) A tagállami határozat és tanúsítvány fogadására az ügyészség közvetlenül jogosult, és a jogsegély végrehajtása 
során a  tagállami hatóság és az  ügyészség egymással közvetlenül tart kapcsolatot. Az  (EU) 2018/1805 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott szabályszerű előterjesztésének minősül 
az is, ha a tagállami hatóság a tanúsítványt az Európai Igazságügyi Hálózat vagy az Eurojust biztonságos távközlési 
rendszerén keresztül továbbítja, vagy a tagállami hatóság Magyarországon jelen lévő tagja közvetlenül átadja.
(3) A  jogsegély teljesítése során a tagállami határozat alapjául szolgáló bűncselekmény tekintetében a Be. alapján 
hatáskörrel rendelkező ügyészség jár el.
(4) Ha a  (3)  bekezdés alapján az  ügyészség hatásköre nem állapítható meg, a  jogsegély teljesítésére a  járási 
ügyészség rendelkezik hatáskörrel.
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(5) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, a  jogsegély teljesítésére az  az ügyészség illetékes, amelynek területén 
a  tanúsítványban megjelölt dolog vagy vagyon található. Ha az  eljárási cselekmény vagy eljárási cselekmények 
elvégzésének több helyszíne állapítható meg, vagy az eljárási cselekmény elvégzésének helye nem állapítható meg, 
az az ügyészség jár el, amelyik az ügyben korábban intézkedett.
(6) A legfőbb ügyészség vagy a felettes ügyészség rendelkezése alapján a tagállami határozat hatékony végrehajtása 
érdekében a  jogsegély teljesítése során a  (3)–(5)  bekezdés alapján hatáskörrel és illetékességgel nem rendelkező 
ügyészség is eljárhat.
92/C. § (1) Az ügyészség a tanúsítvány átvételét követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy a tagállami határozat 
végrehajtásának feltételei a magyar jogszabályok alapján fennállnak-e, és dönt annak végrehajtásáról.
(2) Az  ügyészség az  (1)  bekezdésben meghatározott döntését a  tanúsítvány alapján hozza meg. A  tagállami 
határozat fordításának csak akkor van helye, ha a tanúsítvány alapján a döntés nem hozható meg.
(3) Ha a  tagállami határozat végrehajtásának feltételei fennállnak, az  (1)  bekezdésben foglalt döntése alapján 
az ügyészség
a) a tagállami határozatban megjelölt dolog vagy vagyon azonosítása érdekében intézkedik,
b) lefoglalást, illetve zár alá vételt rendel el, vagy a lefoglalást a Be. 309. § (4) bekezdése alapján végrehajtja, illetve
c) a lefoglalás vagy a zár alá vétel elrendelését indítványozza a bíróságnál, ha az a bíróság hatáskörébe tartozik.
(4) Az  ügyészség rendelkezése alapján a  nyomozó hatóság a  tagállami határozat végrehajtásában közreműködik. 
Ha a Be. alapján a  lefoglalást vagy a zár alá vételt a nyomozó hatóság is elrendelheti, az ügyészség a (3) bekezdés 
alapján hozott határozat meghozataláról a nyomozó hatóság útján is gondoskodhat.
(5) Ha a  tagállami hatóság a  tanúsítványban jelezte, hogy egyenértékű vagyon is befagyasztás alá vonható, 
az  ügyészség a  megfelelő értékű vagyon azonosítását követően intézkedik a  lefoglalás vagy a  zár alá vétel 
elrendelése érdekében.
(6) A  (3)  bekezdés alapján hozott határozatban tájékoztatást kell nyújtani a  Be. alapján rendelkezésre álló 
jogorvoslati lehetőségekről azzal, hogy a  tagállami határozat jogorvoslattal csak az  azt elrendelő tagállamban 
támadható.
(7) A (3) bekezdés alapján hozott határozattal együtt a tagállami határozatot is kézbesíteni kell.
(8) A  végrehajtás során az  ügyiratok megismerését a  tagállami hatóság álláspontjának figyelembevételével kell 
biztosítani azzal, hogy a megismerés korlátozására a Be. rendelkezései alapján kerülhet sor, és a lefoglalást vagy a zár 
alá vételt elrendelő határozat kézbesítése nem mellőzhető.
(9) Ha a  megtagadási ok a  (3)  bekezdésben meghatározott határozat meghozatalát követően, a  végrehajtás 
teljesítése során merül fel, és az annak elhárítását célzó egyeztetés a tagállami hatósággal nem vezetett eredményre, 
az  ügyészség haladéktalanul megszünteti a  lefoglalást és a  lefoglalt dolgot kiadja annak, akitől lefoglalták, vagy 
a zár alá vételt feloldja.
(10) Abban a  kérdésben, hogy a  végrehajtás elhalasztásának feltételei egy folyamatban lévő büntetőeljárásra 
tekintettel fennállnak-e, a nyomozás során a nyomozás felügyeletét vagy irányítását ellátó ügyészség, a vádemelés 
után a bíróság álláspontja irányadó. Az ügyészség a végrehajtás elhalasztásáról külön határozat meghozatala nélkül 
tájékoztatja a tagállami hatóságot.
(11) Az  ügyészség az  (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12.  cikk (2)  bekezdése alapján 
a lefoglalás vagy a zár alá vétel indokoltságával kapcsolatban megkereséssel fordul a tagállami hatósághoz, ha
a) a lefoglalás vagy a zár alá vétel elrendelése, vagy a legutóbbi megkeresés óta egy év eltelt,
b) a  lefoglalással vagy a  zár alá vétellel érintett dolog vagy vagyontárgy jellege, állapota, tárolási körülményei 
alapján az indokolt,
c) a vagyoni érdekelt indítványozza.
(12) Ha a  tagállami hatóság az  (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12.  cikk (2)  bekezdésében 
meghatározott határidőn belül nem válaszol, az  ügyészség megszünteti a  lefoglalást és a  lefoglalt dolgot kiadja 
annak, akitől lefoglalták, vagy a zár alá vételt feloldja.
(13) Ha a  tagállami hatóság az  ügyészséget a  tanúsítvány visszavonásáról értesíti, az  ügyészség haladéktalanul 
megszünteti a lefoglalást és a lefoglalt dolgot kiadja annak, akitől lefoglalták, vagy a zár alá vételt feloldja.
92/D.  § (1) Az  (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a  bíróság, az  ügyészség vagy 
a nyomozó hatóság által
a) elkobzás vagy vagyonelkobzás biztosítása érdekében elrendelt lefoglalás,
b) vagyonelkobzás biztosítása érdekében elrendelt zár alá vétel
végrehajtásának átadására kerülhet sor.
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(2) Ha az  elkobzás vagy a  vagyonelkobzás biztosítása érdekében elrendelt lefoglalás tárgya egyúttal bizonyítási 
eszköz is, és ezért annak Magyarországra szállítása szükséges, európai nyomozási határozatot kell kibocsátani.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti határozat meghozatalát követően az  (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet I. mellékletében szereplő tanúsítványt az elkobzás vagy a vagyonelkobzás biztosítása érdekében elrendelt 
lefoglalás vagy zár alá vétel esetén
a) a nyomozás során az ügyészség,
b) a vádemelés után a bíróság
állítja ki.
(4) A  magyar igazságügyi hatóság a  tanúsítvány E. szakasz 3.  pontját az  1. számú mellékletben meghatározott 
bűncselekményi lista alapulvételével tölti ki.
(5) A tanúsítványt kiállító magyar igazságügyi hatóság tagja a tanúsítványt
a) aláírja és hivatalos bélyegzőjével lepecsételi, vagy
b) más, észrevétlenül nem megváltoztatható módon lezárva hitelesíti,
és ezzel igazolja, hogy annak tartalma pontos és helytálló.
(6) Ha a tanúsítvány több tagállamba való továbbításának van helye, a magyar igazságügyi hatóság a lefoglalást vagy 
a zár alá vételt elrendelő határozathoz kapcsolódóan végrehajtó tagállamonként külön-külön tanúsítványt állít ki.
(7) A  tanúsítvány más tagállamnak való továbbítása nem akadálya annak, hogy a  magyar hatóságok a  lefoglalást 
vagy a zár alá vételt elrendelő határozat tárgyát képező elkobzás vagy vagyonelkobzás alá eső dolog vagy vagyon 
felkutatása érdekében intézkedjenek, illetve további eljárási cselekményeket hajtsanak végre.
(8) A  magyar igazságügyi hatóság indokolt esetben a  tanúsítványt módosítja vagy visszavonja, és arról 
haladéktalanul tájékoztatja a tagállami végrehajtó hatóságot, ha
a) a több tagállamba egyidejűleg továbbított tanúsítvány alapján valamely tagállamban befagyasztás történt, vagy
b) a magyar hatóságok által a (7) bekezdés alapján elvégzett intézkedés eredménnyel járt.
(9) A  magyar igazságügyi hatóság a  tanúsítványt visszavonja, és arról haladéktalanul tájékoztatja a  tagállami 
végrehajtó hatóságot, ha a lefoglalást vagy a zár alá vételt elrendelő határozatot hatályon kívül helyezték.
(10) Ha a  tagállami végrehajtó hatóság a  végrehajtás elhalasztásáról értesíti a  magyar igazságügyi hatóságot, 
a  lefoglalást vagy a zár alá vételt elrendelő határozat fenntartásának indokoltságát a magyar igazságügyi hatóság 
legalább évente felülvizsgálja. Ha a  büntetőeljárásban az  eljárás megszüntetésére vagy jogerős határozat 
meghozatalára került sor, és a tanúsítvány visszavonásának nincs helye, a lefoglalást vagy a zár alá vételt elrendelő 
határozat indokoltságát a Be. CVI. Fejezete szerinti vagyonelvonásra irányuló eljárás keretei között kell felülvizsgálni. 
Ha a felülvizsgálat eredménye alapján a lefoglalást vagy a zár alá vételt elrendelő határozat indokai már nem állnak 
fenn, a magyar igazságügyi hatóság a tanúsítványt visszavonja.

39/B. Általános szabályok
92/E.  § A 40. és 41. alcím rendelkezéseit az  Európai Unió azon tagállamaival folytatott eljárási jogsegélyre kell 
alkalmazni, amelyek tekintetében az (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet nem alkalmazandó.”

11. §  Az EUtv. IX/D. Fejezete a következő 52/E. alcímmel egészül ki:
„52/E. Az elkobzást elrendelő határozatnak az (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alapján történő végrehajtására irányuló jogsegély
141/A.  § (1) Ezen alcím rendelkezéseit az  Európai Unió azon tagállamaival folytatott jogsegélyre kell alkalmazni, 
amelyek tekintetében az (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.
(2) Az  (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti érintett személy vonatkozásában 
a Be. terheltre, illetve vagyoni érdekeltre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(3) Az  elkobzás vagy a  vagyonelkobzás elrendelését követően a  dolog, a  vagyon vagy ezek ellenértékének 
átruházása, felhasználása, megosztása vagy a  sértett részére történő visszajuttatása tekintetében a  miniszter 
jogosult a kibocsátó vagy a végrehajtó tagállammal történő megállapodás megkötésére.
(4) Az ügyészség és a bíróság az (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikkében meghatározott 
statisztikai adatokat évente gyűjti össze és továbbítja a miniszternek.
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141/B. § (1) A tagállami határozat végrehajtása akkor vehető át, ha a tagállami hatóság megküldi
a) a tagállami bíróság (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti tartalommal 
rendelkező határozatának eredeti példányát vagy hitelesített másolatát (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: 
tagállami határozat), és
b) az (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében szereplő tanúsítványt magyar, angol, 
francia vagy német nyelven.
(2) A  tagállami határozat és tanúsítvány fogadására a  bíróság közvetlenül jogosult, és a  jogsegély végrehajtása 
során a  tagállami hatóság és a  bíróság egymással közvetlenül tart kapcsolatot. Az  (EU) 2018/1805 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 14.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott szabályszerű előterjesztésének minősül 
az is, ha a tagállami hatóság a tanúsítványt az Európai Igazságügyi Hálózat vagy az Eurojust biztonságos távközlési 
rendszerén keresztül továbbítja.
(3) A jogsegély teljesítésére az elkobzás vagy vagyonelkobzás alá eső dolog vagy vagyon helye szerinti járásbíróság, 
ennek hiányában a 113/A. § szerinti bíróság rendelkezik illetékességgel.
(4) A  végrehajtási jogsegély teljesítésére vonatkozó általános illetékességi szabályokat azzal kell alkalmazni, hogy 
a terhelt tényleges tartózkodási helye alatt a vagyoni érdekelt tényleges tartózkodási helyét, valamint a jogi személy 
székhelyét, telephelyét is érteni kell.
(5) A  bíróság a  tanúsítvány átvételét követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy a  tagállami határozat 
végrehajtásának feltételei a  magyar jogszabályok alapján fennállnak-e. Ha a  végrehajtás megtagadásának nincs 
helye, a bíróság a tagállami határozatot ügydöntő végzésében megfelelteti. A bíróság a határozatában tájékoztatást 
nyújt arról is, hogy a tagállami határozat jogorvoslattal csak az azt elrendelő tagállamban támadható.
(6) Ha a  tagállami hatóság a  tanúsítványban jelezte, hogy egyenértékű vagyon elkobzása, vagyonelkobzása is 
lehetséges, a bíróság a megfeleltetés során pénzösszegben kifejezve elrendelt vagyonelkobzásról rendelkezik.
(7) A bíróság az  (5) bekezdésben meghatározott döntését a tanúsítvány alapján hozza meg. A tagállami határozat 
fordításának csak akkor van helye, ha a tanúsítvány alapján a döntés nem hozható meg.
(8) A bíróság a tagállami határozat végrehajtásának átvételét nem tagadhatja meg
a) abból az okból, hogy a tagállami határozat gyermekkor miatt nem vehető figyelembe, vagy
b) abból az okból, hogy nincs figyelembe vehető tagállami ítélet, ha a tagállami határozat tekintetében a Btk. 72. §-a 
vagy a Btk. 74–75. §-a alapján az elkobzás vagy a vagyonelkobzás feltételei fennállnak.
(9) A  (8)  bekezdés b)  pontja esetén a  figyelembevétel és a  megfeleltetés szabályait a  tagállami határozat 
tekintetében kell megfelelően alkalmazni.
(10) A bíróság az (5) bekezdésben meghatározott határozattal együtt a tagállami határozatot is kézbesíti.
(11) Ha a végrehajtás átvételének megtagadására vonatkozó adat nem merült fel, és a tanúsítvánnyal érintett dolog 
vagy vagyon elvonásának veszélye ezt indokolttá teszi, a  bíróság a  tagállami határozat végrehajthatóságának 
biztosítása érdekében – különösen, ha a  végrehajtás elhalasztásának van helye – lefoglalást vagy zár alá vételt 
rendelhet el akkor is, ha erre vonatkozóan korábban eljárási jogsegély teljesítésére vonatkozó megkeresés nem 
érkezett.
(12) Abban a  kérdésben, hogy a  végrehajtás elhalasztásának feltételei egy folyamatban lévő büntetőeljárásra 
tekintettel fennállnak-e, a nyomozás során a nyomozás felügyeletét vagy irányítását ellátó ügyészség, a vádemelés 
után a  bíróság álláspontja irányadó. A  bíróság a  végrehajtás elhalasztásáról külön határozat meghozatala nélkül 
tájékoztatja a tagállami hatóságot.
(13) Ha a  tagállami hatóság a  bíróságot a  tanúsítvány visszavonásáról értesíti, a  bíróság a  tagállami határozatot 
megfeleltető határozatát hatályon kívül helyezi és haladéktalanul intézkedik az  elkobzott dolog vagy 
a vagyonelkobzással érintett vagyon kiadása vagy értékének megtérítése iránt.
141/C.  § (1) Az  (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a  bíróság elkobzást vagy 
vagyonelkobzást elrendelő határozata végrehajtásának átadására kerülhet sor.
(2) A  bíróság a  tanúsítvány F. szakasz 3.  pontját az  1. számú mellékletben meghatározott bűncselekményi lista 
alapulvételével tölti ki.
(3) A tanúsítványt kiállító bíróság a tanúsítványt
a) aláírja és hivatalos bélyegzőjével lepecsételi, vagy
b) más, észrevétlenül nem megváltoztatható módon lezárva hitelesíti,
és ezzel igazolja, hogy annak tartalma pontos és helytálló.
(4) Ha a tanúsítvány több tagállamba való továbbításának van helye, a bíróság az elkobzást vagy a vagyonelkobzást 
elrendelő határozathoz kapcsolódóan végrehajtó tagállamonként külön-külön tanúsítványt állít ki.
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(5) A pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás végrehajtása érdekében kiállított tanúsítvány más tagállamnak való 
továbbítása nem akadálya annak, hogy a magyar hatóságok vagyonelkobzás alá eső vagyon felkutatása érdekében 
intézkedjenek, illetve további eljárási cselekményeket hajtsanak végre.
(6) A  bíróság indokolt esetben a  tanúsítványt módosítja vagy visszavonja, és arról haladéktalanul tájékoztatja 
a tagállami végrehajtó hatóságot, ha
a) a több tagállamba egyidejűleg továbbított tanúsítvány alapján valamely tagállamban elkobzás történt, vagy
b) a magyar hatóságok által a (5) bekezdés alapján elvégzett intézkedés eredménnyel járt.
(7) A  bíróság a  tanúsítványt visszavonja, és arról haladéktalanul tájékoztatja a  tagállami végrehajtó hatóságot, ha 
az elkobzást vagy a vagyonelkobzást elrendelő határozatát hatályon kívül helyezi.
(8) Ha a  tagállami végrehajtó hatóság a  végrehajtás elhalasztásáról értesíti a  bíróságot, a  bíróság a  tanúsítvány 
visszavonásának indokoltságát a  végrehajtó tagállam megkeresésére felülvizsgálja. A  tanúsítvány az  elkobzást 
vagy a vagyonelkobzást elrendelő határozat végrehajthatóságának megszűnését követően, vagy abban az esetben 
vonható vissza, ha a vagyonelkobzás célja a Be. CVI. Fejezete szerinti vagyonelvonásra irányuló eljárás alapján más 
módon elérhető. A bíróság a Be. CVI. Fejezete szerinti vagyonelvonásra irányuló eljárás lefolytatását az ügyészségnél 
kezdeményezheti.”

12. §  Az EUtv. 142. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  53–54/C. alcím rendelkezéseit az  Európai Unió azon tagállamaival folytatott jogsegélyre kell alkalmazni, 
amelyek tekintetében az (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet nem alkalmazandó.”

13. §  Az EUtv. 145/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bíróság a vagyonelkobzást elrendelő tagállami határozat végrehajtásának átvételét nem tagadhatja meg)
„c) abból az  okból, hogy nincs figyelembe vehető tagállami ítélet, ha a  tagállami határozat tekintetében 
a Btk. 72. §-a vagy a Btk. 74–75. §-a alapján az elkobzás vagy a vagyonelkobzás feltételei fennállnak.”

14. §  Az EUtv. 67. alcíme a következő 179/B. §-sal egészül ki:
„179/B.  § Ez a  törvény a  befagyasztást és az  elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló, 
2018.  november 14-i (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg.”

5. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

15. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 50. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A büntetés-végrehajtási bíró)
„h) határozatát hatályon kívül helyezi, ha a  büntetőügyben elsőfokon eljárt bíróságnak a  Be. XCIV. Fejezete és 
a 837. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti valamely eljárásban meghozott határozata ezt szükségessé teszi,”

16. § (1) A Bv. tv. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  büntetés-végrehajtási bíró hivatalból, az  ügyészség indítványára, az  elítélt vagy a  védő kérelmére, illetve 
a végrehajtásért felelős szerv jelzése alapján utólag folytatja le az 52–70. §, illetve a III/A. Fejezet szerinti eljárásokat, 
ha határozatában nem a  törvénynek megfelelően rendelkezett. A  III/A. Fejezet szerinti eljárások esetén utólagos 
büntetés-végrehajtási bírói eljárásnak a határozat meghozatalát követő egy hónapon belül van helye.”

 (2) A Bv. tv. 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  büntetés-végrehajtási bíró a  határozatában nem a  törvénynek megfelelően rendelkezett, a  határozatot 
hatályon kívül helyezi és a törvénynek megfelelő határozatot hoz.”

 (3) A Bv. tv. 71. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bűnügyi költséget az állam viseli.”
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17. §  A Bv. tv. Első Része a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
AZ ALAPVETŐ JOGOKAT SÉRTŐ ELHELYEZÉSI KÖRÜLMÉNYEK MIATTI KÁRTALANÍTÁSI ELJÁRÁS
Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárás alapvető szabályai
75/B. § (1) Kártalanítás jár az elítéltnek a fogvatartása során a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiánya és 
az ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző 
elhelyezési körülmény, különösen az  illemhely elkülönítésének a  hiánya, a  nem megfelelő szellőztetés, világítás, 
fűtés vagy rovarirtás (a  továbbiakban együtt: alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények) által előidézett 
sérelem miatt.
(2) A kártalanítás minden egyes, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között eltöltött nap után jár.
(3) A kártalanítás megfizetésére az állam köteles.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen további kártérítésnek vagy sérelemdíjnak helye nincs, de az elítélt 
jogosult az ezt meghaladó igényét polgári bíróság előtt érvényesíteni.
(5) A kártalanítási kérelem attól a naptól számított hat hónapon belül terjeszthető elő, amelyen az alapvető jogokat 
sértő elhelyezési körülmények megszűntek. E határidő elmulasztása jogvesztő. Nem tekinthető az alapvető jogokat 
sértő elhelyezési körülmény megszűnésének, ha e körülmény fennállása legfeljebb harminc napra azért szakad meg, 
mert az elítélt elhelyezése során a jogszabályban előírt élettér biztosítva volt.
(6) A  kártalanításból nem lehet levonni az  elítélt fogvatartásával összefüggő, e  törvény szerint az  elítéltet terhelő 
költséget vagy díjat.
(7) Az  alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárás e  Fejezetben meghatározott 
szabályait értelemszerűen alkalmazni kell az egyéb jogcímen fogvatartottra is.
75/C. § (1) A kártalanítási eljárás során felmerülő bűnügyi költséget az állam viseli.
(2) Ha az  elítélt szabadult, az  alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárásban jogi 
képviselőt hatalmazhat meg. Ez esetben védő alatt a jogi képviselőt is érteni kell.

A kártalanítási kérelem benyújtása és a büntetés-végrehajtási szervezet által történő elintézése
75/D. § (1) A kártalanítási kérelem előterjesztésére az elítélt vagy védője jogosult.
(2) Első alkalommal a  kártalanítási kérelem akkor nyújtható be, ha az  alapvető jogokat sértő elhelyezési 
körülmények legalább két hónapig fennálltak, kivéve, ha
a) a fogvatartott ennél hamarabb szabadul vagy
b) az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények ennél rövidebb idő után megszűntek.
(3) A kártalanítási kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül újabb kérelem nem terjeszthető elő, kivéve ha
a) a fogvatartott ennél hamarabb szabadult vagy
b) az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények ezalatt az időtartam alatt megszűntek.
(4) A kártalanítási kérelmet a  jogszabályban a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon, a  fogvatartás 
helye szerinti bv. intézetnél, ha pedig az  elítélt már szabadult, annál a  bv. intézetnél kell benyújtani, ahonnan 
a szabadítás történt.
(5) A  kérelemben meg kell jelölni, hogy az  elítélt pontosan melyik bv. intézet vonatkozásában, milyen időszakra 
kéri a kártalanítást, és hogy a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiányához kapcsolódó más alapvető jogot 
sértő elhelyezési körülmény fennállására hivatkozik-e. A  kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az  elítélt javára 
az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt az EJEB kártérítésre kötelezte-e az államot, illetve a polgári 
bíróság ítélt-e meg kártérítést vagy sérelemdíjat, és ha igen, melyik bíróság, milyen ügyszámon.
75/E. § A bv. intézet harminc napon belül, ha a kérelem több bv. intézetet érint, negyvenöt napon belül dönt
a) a kérelem visszautasításáról,
b) a kérelem egyszerűsített elbírálásáról vagy
c) a kérelem büntetés-végrehajtási bíróhoz történő továbbításáról.
75/F. § (1) A bv. intézet a kérelmet visszautasítja, ha
a) a kérelem elkésett,
b) a kérelem nem felel meg a 75/D. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
c) a kérelem nem az arra jogosulttól származik,
d) a kérelmet nem a jogszabályban a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon nyújtották be,
e) a kérelem nem tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat és ezért érdemi elbírálásra alkalmatlan, vagy
f ) a kérelemben kifogásolt időszak tekintetében a bv. intézet korábban a kérelem egyszerűsített elbírálásáról döntött 
vagy a büntetés-végrehajtási bíró kártalanítást ítélt meg.



9812 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 282. szám 

(2) A  bv. intézet a  kérelem visszautasításáról határozattal dönt, amelyben tájékoztatja az  elítéltet és a  védőt 
a  visszautasítás pontos okáról, illetve ha az  lehetséges, a  visszautasítási ok elhárításához szükséges hiányosságok 
pótlásának a lehetőségéről.
(3) A  visszautasításról hozott határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs, de az  elítélt vagy a  védő 
a  kézbesítéstől számított nyolc napon belül kérheti a  kérelemnek a  büntetés-végrehajtási bíróhoz történő 
felterjesztését. Ennek lehetőségéről az elítéltet és a védőt a határozatban tájékoztatni kell.
(4) Ha az  elítélt vagy a  védő a  visszautasítást követően nyolc napon belül azt kéri, a  bv. intézet a  kérelmet 
a  jogszabályban meghatározott iratokkal együtt nyolc napon belül továbbítja a  büntetés-végrehajtási bíróhoz. 
Ebben az esetben a bv. intézetnek a visszautasításról szóló határozata hatályát veszti.
(5) Ha a  bv. intézet a  kérelmet az  (1)  bekezdés d) vagy e)  pontjában meghatározott ok miatt utasította vissza és 
az  elítélt vagy a  védő a  (3)  bekezdés szerinti felterjesztés iránti kérelmével egyidejűleg a  visszautasítás alapjául 
szolgáló hiányosságokat pótolja, a  bv. intézet a  (4)  bekezdés szerinti továbbítás helyett – ha annak feltételei 
fennállnak – a  kérelem egyszerűsített elbírálásról dönt vagy a  kérelmet a  75/H.  §-a alapján továbbítja a  büntetés-
végrehajtási bíróhoz.
75/G. § (1) A bv. intézet határozattal a kérelem egyszerűsített elbírálásáról dönt, ha
a) nincs helye a kérelem visszautasításának,
b) az elítéltnek a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiánya miatti kifogása megalapozott,
c) a fogvatartás alapjául szolgáló büntetőügyben a bíróság nem ítélt meg polgári jogi igényt, illetve a polgári jogi 
igény érvényesítését nem utasította egyéb törvényes útra,
d) a kérelemben kifogásolt időszakra vonatkozóan az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt
da) az elítélt korábban a büntetés-végrehajtási bíróhoz kártalanítási kérelmet nem nyújtott be vagy ilyen kérelmet 
a bv. intézet a büntetés-végrehajtási bíróhoz nem továbbított,
db) az EJEB az államot nem kötelezte kártérítésre,
dc) a kérelem alapján megállapítható, hogy az elítélt részére a polgári bíróság kártérítést vagy sérelemdíjat nem ítélt 
meg.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a  bv. intézet nem vizsgálja, hogy az  elítéltnek 
a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiányához kapcsolódó más alapvető jogot sértő elhelyezési körülmény 
fennállására vonatkozó kifogása megalapozott-e.
(3) Egyszerűsített elbírálás esetén a kártalanítás egy napra eső összege ezerkettőszáz forint.
(4) A  bv. intézet a  kártalanítás összegét a  kártalanítás napi tételének és az  alapvető jogokat sértő elhelyezési 
körülmények között fogvatartásban töltött napok számának a szorzataként állapítja meg.
(5) A  kérelem egyszerűsített elbírálása esetén az  alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között 
fogvatartásban töltött idő a  kérelemben kifogásolt időszak lehet, ami legfeljebb a  kérelem keltének napjáig 
terjedhet.
(6) Az  egyszerűsített elbírálásról hozott határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs, de az  elítélt vagy 
a  védő a  kézbesítéstől számított nyolc napon belül kérheti a  kérelemnek a  büntetés-végrehajtási bíróhoz történő 
felterjesztését. Ennek lehetőségéről az elítéltet és a védőt a határozatban tájékoztatni kell.
(7) Ha az elítélt vagy a védő az egyszerűsített elbírálást követően nyolc napon belül azt kéri, a bv. intézet a kérelmet 
és az egyszerűsített elbírálásról szóló határozatot a jogszabályban meghatározott iratokkal együtt nyolc napon belül 
továbbítja a  büntetés-végrehajtási bíróhoz. Ebben az  esetben a  bv. intézetnek az  egyszerűsített elbírálásról szóló 
határozata hatályát veszti.
(8) Ha az elítélt vagy a védő a (7) bekezdés szerinti felterjesztés iránti kérelmében kizárólag elírásra vagy számítási 
hibára hivatkozik, a  bv. intézet a  (7)  bekezdés szerinti továbbítás helyett – ha annak feltételei fennállnak – 
a határozatot a 23. §-ban meghatározottak szerint kijavítja.
(9) Ha az  elítélt vagy a  védő nem kérte az  egyszerűsített elbírálás során hozott határozat büntetés-végrehajtási 
bírónak történő megküldését, a  bv. intézet nyolc napon belül a  határozatot megküldi az  igazságügyért felelős 
miniszternek.
75/H.  § Ha nincs helye a  kérelem visszautasításának és az  egyszerűsített elbírálásának sem, akkor a  bv. intézet 
a kérelmet a jogszabályban meghatározott iratokkal együtt továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz.
75/I.  § (1) A  75/D.  § (2)  bekezdés a) vagy b)  pontja, illetve (3)  bekezdés a) vagy b)  pontja alapján benyújtott 
kérelem kivételével az  alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények fennállása esetén a  kérelem elintézése 
mellett a  75/E.  §-ban meghatározott határidőn belül a  bv. intézet parancsnoka megteszi a  szükséges 
intézkedéseket e körülmények megszüntetése vagy a sérelem ellensúlyozása érdekében. A bv. intézet parancsnoka 
– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az intézkedésről határozattal dönt.
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(2) Ha a  jogszabályban előírt élettér biztosításának hiányából eredő alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény 
megszüntetése az adott bv. intézeten belül nem oldható meg, a bv. intézet parancsnoka soron kívül kezdeményezi 
a  BVOP-nál az  elítéltnek a  jogszabályban előírt élettér biztosítására alkalmas más bv. intézetbe való átszállítását. 
A  BVOP a  megkeresésről nyolc napon belül, indokolt határozattal dönt. Az  átszállításról való döntés során 
figyelemmel kell lenni az elítélt kapcsolattartási jogára.
(3) Ha a  jogszabályban előírt élettér biztosításának hiányából eredő alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény 
megszüntetése sem az  adott bv. intézeten belül, sem más bv. intézetbe való átszállítással nem oldható meg, 
a bv. intézet parancsnoka intézkedik a sérelem ellensúlyozása érdekében, ha annak feltételei biztosítottak.

A büntetés-végrehajtási bíró eljárása az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő 
sérelem orvoslására
75/J.  § (1) A  kártalanítási kérelemmel kapcsolatos eljárást annak a  bv. intézetnek a  székhelye szerint illetékes 
büntetés-végrehajtási bíró folytatja le, amely a  kérelmet továbbította, abban az  esetben is, ha az  elítéltet ezt 
követően átszállítják. Ha az  elítélt szabadult, az  eljárást a  szabadítást végző bv. intézet székhelye szerint illetékes 
büntetés-végrehajtási bíró folytatja le, de az elítélt vagy a védő a kérelmében kérheti, hogy az elítélt lakcíme vagy 
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró járjon el.
(2) A  büntetés-végrehajtási bíró a  kártalanítási kérelemről iratok alapján is meghozhatja a  döntést, illetve 
az ügyészség véleményének beszerzését mellőzheti.
75/K. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vizsgálja, hogy az elítélt javára az alapvető jogot sértő elhelyezési 
körülmények miatt az EJEB az államot kártérítésre kötelezte-e, illetve a polgári bíróság ítélt-e meg kártérítést vagy 
sérelemdíjat, és ha igen, a büntetés-végrehajtási bíró a döntés előtt beszerzi a vonatkozó határozatokat.
(2) A büntetés-végrehajtási bíró döntése a kérelemhez kötött.
(3) Ha a kérelem nem tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat, a büntetés-végrehajtási bíró – a hiányok 
megjelölése mellett – tizenöt napos határidő megadásával felhívja az elítéltet és a védőt a kérelem hiányosságainak 
pótlására. Ha az elítélt vagy a védő a hiánypótlásnak az előírt határidőn belül nem vagy csak részben tesz eleget, 
a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
(4) Ha az  elítélt a  kérelem benyújtását követően ismeretlen helyre távozott, és a  büntetés-végrehajtási bíró 
az eljárást felfüggeszti, öt év elteltével az eljárás megszűnik.
75/L. § A büntetés-végrehajtási bíró a kérelmet annak a bírósághoz érkezését követően harminc napon belül érdemi 
vizsgálat nélkül az iratok alapján elutasítja, ha
a) a kérelem elkésett,
b) a kérelem nem felel meg a 75/D. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
c) a kérelem nem az arra jogosulttól származik,
d) a kérelmet nem a jogszabályban a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon nyújtották be,
e) a kérelem a 75/K. § (3) bekezdése szerinti hiánypótlás ellenére érdemi elbírálásra alkalmatlan, vagy
f ) a kérelemben megjelölt időszakra vonatkozóan az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt
fa) az  elítélt részére a  büntetés-végrehajtási bíró kártalanítást ítélt meg vagy a  bv. intézet egyszerűsített elbírálás 
keretében kártalanításról döntött,
fb) az EJEB az államot kártérítésre kötelezte, vagy
fc) az elítélt részére a polgári bíróság kártérítést vagy sérelemdíjat ítélt meg.
75/M.  § (1) Ha a  kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának nincs helye és az  elítéltnek kártalanítás jár, 
a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból megvizsgálja, hogy a fogvatartás alapjául szolgáló büntetőügyben az eljáró 
bíróság a sértett vagy örököse javára polgári jogi igényt ítélt-e meg, vagy a polgári jogi igény érvényesítését egyéb 
törvényes útra utasította-e.
(2) Ha a  büntetés-végrehajtási bíró megállapítja, hogy nincs az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételnek 
megfelelő sértett, a kártalanítási kérelemről annak a bírósághoz érkezését követően hatvan napon belül dönt.
(3) Ha a büntetés-végrehajtási bíró megállapítja, hogy van az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek megfelelő 
sértett, tizenöt napos határidő megadásával felhívja a sértettet, hogy nyilatkozzon a jogszabályban meghatározott, 
a kérelem elbírálásához szükséges körülményekről.
(4) Ha a sértett megkeresése hatvan napon belül nem vezetett eredményre, a büntetés-végrehajtási bíró a polgári 
jogi igény, illetve a  bűncselekmény miatt megítélt kártérítés vagy sérelemdíj megtérülésének figyelmen kívül 
hagyásával hozza meg a döntést.
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(5) Ha a  sértett a  (3)  bekezdés alapján bejelentette, hogy igényt tart a  még fennálló követelés kielégítésére, 
a büntetés-végrehajtási bíró a polgári jogi igény, illetve a bűncselekmény miatt megítélt kártérítés vagy sérelemdíj 
teljesítésével kapcsolatosan beszerzi az elítélt nyilatkozatát.
(6) A  (3)  bekezdésben meghatározott esetben a  büntetés-végrehajtási bíró a  kártalanítási kérelemről annak 
a bírósághoz érkezését követően százhúsz napon belül dönt.
75/N.  § (1) Kártalanítás megítélése esetén a  büntetés-végrehajtási bíró az  elhelyezési körülményeket 
összességükben értékeli, és az  okozott sérelem mértékének megfelelően határozza meg a  kártalanítás napi 
tételének az  összegét, majd ezt követően állapítja meg a  kártalanítás összegét a  kártalanítás napi tételének és 
az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között fogvatartásban töltött napok számának a szorzataként.
(2) A  kártalanítás büntetés-végrehajtási bíró által történő megítélése esetén a  kártalanítás egy napra eső összege 
legalább ezerkettőszáz forint, legfeljebb ezerhatszáz forint.
(3) A kártalanítás megítélése esetén az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között fogvatartásban töltött 
idő a kérelemben kifogásolt időszak lehet, ami legfeljebb a kérelem keltének napjáig terjedhet.
(4) A  büntetés-végrehajtási bíró a  határozatban megállapítja a  polgári jogi igény, illetve a  bűncselekmény miatt 
megítélt kártérítés vagy sérelemdíj jogosultjának a  még fennálló követelése erejéig a  kártalanításból történő 
levonásra való jogosultságát, ha
a) a sértett javára megítélt polgári jogi igényt, illetve a bűncselekmény miatt megítélt kártérítést vagy sérelemdíjat 
az elítélt még nem vagy csak részben teljesítette, és
b) az  elítélt vagy védője ilyen irányú védekezését vizsgálva megállapította, hogy a  Polgári Törvénykönyv szerinti 
elévülési idő még nem telt el.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a büntetés-végrehajtási bíró a  jogosult még fennálló követelésének 
az  összegét arra tekintet nélkül állapítja meg, hogy a  kártalanítási kérelemben kifogásolt fogvatartás alapjául 
szolgáló büntetőügyben az  elítélt felelősségét olyan bűncselekmény miatt is megállapították, amelynek a  polgári 
jogi igény, illetve a bűncselekmény miatt megítélt kártérítés vagy sérelemdíj jogosultja nem volt sértettje.
(6) Ha a  kártalanítási kérelemben kifogásolt fogvatartás alapjául több büntetőügy szolgált, a  (4)  bekezdésben 
meghatározott esetben a büntetés-végrehajtási bíró a jogosult még fennálló követelésének az összegét arra tekintet 
nélkül állapítja meg, hogy az elítélt felelősségét olyan bűncselekmény miatt is megállapították, amelynek a polgári 
jogi igény, illetve a bűncselekmény miatt megítélt kártérítés vagy sérelemdíj jogosultja nem volt sértettje.
(7) A  (4) bekezdésben meghatározott esetben a büntetés-végrehajtási bíró határozata tartalmazza az arra történő 
figyelmeztetést is, hogy az igazságügyért felelős miniszter által ténylegesen kifizetett összeg az esetlegesen fennálló 
egyéb kielégítendő követelésekre, valamint a polgári jogi igény, illetve a bűncselekmény miatt megítélt kártérítés 
vagy sérelemdíj jogosultja javára már korábban teljesített kifizetésekre tekintettel a határozatban megállapítottnál 
alacsonyabb lehet.
(8) A  büntetés-végrehajtási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezésnek a  kártalanítás kifizetésére halasztó 
hatálya van.
(9) A büntetés-végrehajtási bíró a jogerős határozatot a jogerőre emelkedést követő tizenöt napon belül megküldi 
az igazságügyért felelős miniszternek.

Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt megítélt kártalanítás kifizetése
75/O.  § (1) A  kártalanítással összefüggő kifizetés iránt az  igazságügyért felelős miniszter intézkedik a  bv. intézet 
határozatának vagy a büntetés-végrehajtási bíró jogerős ügydöntő végzésének (a továbbiakban együtt: kártalanítási 
döntés) az igazságügyért felelős miniszterhez történő érkezésétől számított
a) kilencven napon belül,
b) a 75/R. § (1) bekezdése szerinti esetben százhúsz napon belül.
(2) Az igazságügyért felelős miniszter a kártalanítási döntés érkezésétől számított tíz napon belül a Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kar hivatali szerve által vezetett nyilvántartás alapján ellenőrzi, hogy az elítélttel szemben van-e olyan 
végrehajtási eljárás, amely érdemi befejezéssel nem érintett.
(3) Ha (2)  bekezdés szerinti ellenőrzés alapján adat merül fel arra vonatkozóan, hogy érdemi befejezéssel nem 
érintett végrehajtási eljárás van a  nyilvántartásban, az  igazságügyért felelős miniszter tíz napon belül megkeresi 
a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szervét. A megkeresésben közölni kell
a) az elítélt természetes személyazonosító adatait,
b) az elítélt javára megítélt kártalanítás tényét,
c) az elítélt javára megítélt kártalanítás összegét és
d) a kifizetés (1) bekezdés a) pontjában meghatározott határidejét és az ügy azonosítását elősegítő azonosító adatot.
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(4) A  Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szerve a  kapott értesítést tíz napon belül megküldi az  elítélttel 
szemben érdemi befejezéssel nem érintett végrehajtási eljárást folytató végrehajtónak. A végrehajtó az (1) bekezdés 
a) pontja szerinti teljesítési határnapot megelőző huszadik napig az igazságügyért felelős miniszterhez beérkezően 
foganatosíthat követelésfoglalást az elítélt javára megítélt kártalanítás terhére.
(5) A  végrehajtó a  (4)  bekezdés szerinti értesítés alapján kizárólag abban az  esetben foganatosíthat a  75/P.  § 
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott követelésre vonatkozó követelésfoglalást, ha
a) előtte nincs folyamatban a  75/P.  § (1)  bekezdés a), illetve b)  pontjában meghatározott követelésre vonatkozó 
végrehajtási eljárás, vagy
b) az elítélt javára megítélt kártalanítás összege meghaladja az általa folytatott végrehajtási eljárás alapját képező, 
a 75/P. § (1) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott követelések összegét.
(6) A  végrehajtó nem foganatosíthat a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a  továbbiakban:  Vht.) 
4.  §-a alapján általa folytatott, közigazgatási végrehajtás hatálya alá tartozó követelésre vonatkozó 
követelésfoglalást.
(7) A (3) bekezdés szerinti esetben a kártalanítás kifizetésére csak a végrehajtó által foganatosított követelésfoglalást 
követően kerülhet sor azzal, hogy ha
a) a követelésfoglalás az (1) bekezdés a) pontja szerinti teljesítési határnapot megelőző huszadik napig nem érkezik 
meg az igazságügyért felelős miniszterhez, vagy
b) a követelésfoglalás nem tartalmazza a követelésnek a 75/P. § (1) bekezdése szerinti jogcímét, a fennálló követelés 
összegét, és a feleknek a végrehajtó rendelkezésére álló adatait,
akkor a kártalanítás kifizetésére annak figyelmen kívül hagyásával kerül sor.
(8) Ha a  végrehajtó által foganatosított követelésfoglalás és a  büntetés-végrehajtási bíró határozatában 
megállapított, a polgári jogi igény, illetve a bűncselekmény miatt megítélt kártérítés vagy sérelemdíj jogosultjának 
még fennálló követelése ugyanazon követelésre vonatkozik, az  igazságügyért felelős miniszter a  büntetés-
végrehajtási bíró határozata erre vonatkozó részének a figyelmen kívül hagyásával a végrehajtó által foganatosított 
követelésfoglalást teljesíti.
(9) Ha adat merül fel arra vonatkozóan, hogy az  igazságügyért felelős miniszter a  polgári jogi igény, illetve 
a  bűncselekmény miatt megítélt kártérítés vagy sérelemdíj jogosultjának a  büntetés-végrehajtási bíró 
határozatában a  75/N.  § (4)  bekezdése alapján megállapított ugyanazon követelésére tekintettel korábban 
a  jogosult javára már kifizetést teljesített, az  újabb kifizetés összegét ennek figyelembevételével állapítja meg és 
teljesíti.
75/P. § (1) Ha a kártalanítás összege nem fedezi a kielégítendő valamennyi követelést, a kifizetés során a kielégítési 
sorrend a következő:
a) a gyermektartásdíj iránti követelés,
b) a  büntetés-végrehajtási bíró határozatában a  75/N.  § (4)  bekezdése alapján megállapított vagy a  végrehajtó 
követelésfoglalásával érintett, bűncselekmény miatt megítélt polgári jogi igény, illetve a  bűncselekmény miatt 
megítélt kártérítés vagy sérelemdíj,
c) a végrehajtó követelésfoglalásával érintett más jogcímen fennálló követelés.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontját alkalmazni kell a  fogvatartás alapjául szolgáló büntetőügyön kívül bármely más, 
az  elítélt által elkövetett bűncselekmény miatt megítélt polgári jogi igény vagy bűncselekmény miatt megítélt 
kártérítés vagy sérelemdíj esetén is, ha azzal kapcsolatban a végrehajtó követelésfoglalást foganatosított.
(3) Ha a  kártalanítás összege nem fedezi az  azonos soron felsorolt valamennyi követelést, akkor e  követeléseket 
a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel arányosan kell kielégíteni.
(4) A  (3)  bekezdésben meghatározott esetben, ha az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott követelésekre 
is kibocsátottak követelésfoglalást, az  igazságügyért felelős miniszter ezen, az  (1)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott soron felsorolt követelések esetén arányosítás nélkül teljesíti a követelésfoglalást. Ebben az esetben 
az  igazságügyért felelős miniszter a  kártalanítási összegnek az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott 
követelések esetleges levonása után fennmaradó részét egy összegben teljesíti,
a) ha egy végrehajtó intézkedett követelésfoglalás iránt, akkor ennek a  végrehajtónak, aki ezt követően 
a Vht. VIII. Fejezetében meghatározottakra tekintettel gondoskodik a követelések kielégítéséről;
b) ha több végrehajtó intézkedett követelésfoglalás iránt, akkor annak a  végrehajtónak, akinek az  (1)  bekezdés 
c) pontjában meghatározott követelésre vonatkozó követelésfoglalása elsőként érkezett be az igazságügyért felelős 
miniszterhez, aki ezt követően a  Vht.-ban meghatározottakra tekintettel gondoskodik a  többi végrehajtó által 
benyújtott követelésfoglalások figyelembevételével a felosztás végrehajtásáról és a követelések kielégítéséről.
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(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az igazságügyért felelős miniszter a kifizetéssel egyidejűleg 
tájékoztatja a  végrehajtót a  többi, az  ügyben az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott követelésre vonatkozó 
követelésfoglalást benyújtó végrehajtó nevéről és az  általuk foganatosított követelésfoglalásokkal érintett 
végrehajtási ügyek ügyszámáról.
(6) Ha az  igazságügyért felelős miniszter a 75/O. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőn belül nem 
vagy nem a  teljes összegben teljesíti a  végrehajtó által foganatosított követelésfoglalást, azt külön tájékoztatás 
nélkül úgy kell tekinteni, hogy az  (1), (3) és (4)  bekezdésben meghatározottakra tekintettel a  kártalanítás összege 
nem fedezte a kielégítendő valamennyi követelést.
75/Q.  § (1) Ha az  elítélt a  kártalanítás iránti kérelmet a  fogvatartása alatt nyújtotta be és részére kifizetést kell 
teljesíteni, az  igazságügyért felelős miniszter rövid úton a  BVOP megkeresésével ellenőrzi, hogy az  elítélt 
fogvatartása a kifizetés 75/O. § (1) bekezdésében meghatározott határidejéig várhatóan fennáll-e.
(2) Ha a BVOP az igazságügyért felelős minisztert arról tájékoztatja, hogy az elítélt már szabadult, az igazságügyért 
felelős miniszter mindaddig nem teljesíti a kifizetést, amíg az elítélt a 75/S. § (2) bekezdése alapján a számlaszám 
megváltozását be nem jelenti.
(3) Ha a  BVOP az  igazságügyért felelős minisztert arról tájékoztatja, hogy az  elítélt a  kifizetés 75/O.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott határidejéig várhatóan szabadulni fog, az  igazságügyért felelős miniszter 
abban az esetben teljesíti a kifizetést, ha azt a 75/R. §-ban meghatározottakra tekintettel teljesíteni lehet. Ha nem 
teljesíthető a kifizetés, a (2) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni.
75/R. § (1) Ha az elítélt részére kifizetést kell teljesíteni, a kifizetést megelőzően a 75/O. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott határidőre figyelemmel az  igazságügyért felelős miniszter megkeresi az  állami adó- és 
vámhatóságot, hogy az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálya alá tartozó 
végrehajtási eljárás folyamatban léte esetén a szükséges végrehajtási cselekményeket foganatosítsa.
(2) A megkeresésben közölni kell
a) az elítélt természetes személyazonosító adatait,
b) az elítéltnek kifizetendő kártalanítás összegét,
c) az elítélt által a kifizetésre megjelölt számla számát, és
d) a kifizetés tervezett napját.
(3) Ha az  állami adó- és vámhatóság a  megkeresés alapján azt állapítja meg, hogy az  elítélttel szemben 
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálya alá tartozó végrehajtási eljárás 
nincs folyamatban, az igazságügyért felelős miniszter által megküldött személyes adatokat azonnal törli.
75/S. § (1) A kifizetés
a) a kártalanítási döntés alapján az elítélt részére
aa) – ha fogva van – a bv. intézet által kezelt letéti számlájára való átutalással,
ab) szabadlábra helyezését követően kizárólag olyan fizetési számlára való átutalással, amelynek számlatulajdonosa 
és a számla feletti kizárólagos rendelkezési jogosultja az elítélt,
b) a polgári jogi igény vagy a bűncselekmény miatt megítélt kártérítés vagy sérelemdíj jogosultja részére, az általa 
megjelölt számlaszámra utalással vagy a lakcímére történő kézbesítéssel
történik.
(2) A  teljesítési adatok, így különösen a  számlaszám megváltoztatását, az  elítélt, illetve a  polgári jogi igény vagy 
a bűncselekmény miatt megítélt kártérítés vagy sérelemdíj jogosultja az igazságügyért felelős miniszterhez megtett 
bejelentéssel – legfeljebb egy alkalommal – kezdeményezheti. A számlaszám megváltoztatása esetén az elítéltnek 
igazolnia kell, hogy az a saját nevére szól. A változás akkor vehető figyelembe, ha a kifizetés még nem történt meg.
(3) Az igazságügyért felelős miniszter a 75/O. § (3) bekezdése szerinti végrehajtási eljárással kapcsolatos személyes 
adatokat a kártalanítás kifizetése céljából, a fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő kifizetések bizonylatainak 
a jogszabályban rögzített megőrzési határidejéig kezelheti.”

18. §  A Bv. tv. 133. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A bv. intézet által kezelt letéti számlára az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás 
keretében kifizetett összeget az  elítélt szabadulása idejére kell tartalékolni. A  bv. intézet parancsnoka az  elítélt 
kérelmére jogszabályban meghatározott különös méltánylást érdemlő körülmény esetén engedélyezheti 
a  kártalanítás keretében kifizetett összegnek vagy egy részének a  kifizetését az  elítélt hozzátartozója vagy 
kapcsolattartója részére.”
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19. § (1) A Bv. tv. 134. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  elítélt munkadíjából, rendszeres pénzellátásból, illetve letéti pénzéből a  tartásra fordított költséghez való 
hozzájárulás napi összegének és a  szabadulás idejére kötelezően tartalékolandó összegének az  (1)–(3)  bekezdés 
szerinti levonása után fennmaradó összeg legfeljebb ötven százalékát lehet végrehajtás alá vonni, ideértve a 144. § 
alapján megállapított kártérítési kötelezettséget is.”

 (2) A Bv. tv. 134. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás keretében kifizetett összegből nem 
vonható le
a) az elítélt tartására fordított költséghez történő hozzájárulás,
b) a szabadulás idejére tartalékolandó összeg,
c) az  elítélt által e  törvény alapján megtérítendő költség és az  általa igénybe vett jogszabályban meghatározott 
többletszolgáltatások díjai és költségei, és
d) az elítélt egészségügyi ellátása körében felmerülő költség vagy díj.
(4b) Az  alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás keretében kifizetett összeg 
a  Vht.  73/A.  §-ára tekintettel végrehajtás alá vonható, ideértve a  144.  § alapján megállapított kártérítési 
kötelezettséget is.”

20. § (1) A Bv. tv. 188. § (1a) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 188. § (1a) bekezdése a következő 
e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel szempontjából a büntetés-végrehajtási bíró különösen]
„d) ha az  elítélt által elkövetett bűncselekménynek nem volt sértettje, az  elítélt által az  igazságügyért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium „bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése” megnevezésű célelőirányzata 
javára teljesített befizetés tényét,
e) az elítélt törvénytisztelő életmód folytatására vonatkozó készségét”
(vizsgálja.)

 (2) A Bv. tv. 188. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Ha a  büntetés-végrehajtási bíró az  elítélt feltételes szabadságra bocsátását rendelte el, de annak 
esedékességéig az elítélt súlyos fegyelmi vétséget követett el, a bv. intézet erről haladéktalanul értesíti.”

21. §  A Bv. tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 436/A. §-sal egészül ki:
„436/A. § (1) E törvénynek a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése 
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Mód. tv.) 
17.  §-ával megállapított III/A. Fejezetét – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  Mód. tv. 17.  §-ának 
a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E törvénynek a Mód. tv. 17. §-ával megállapított
a) 75/D. § (2)–(4) bekezdését,
b) 75/F. § (1) bekezdés b) és d) pontját,
c) 75/K. § (2) bekezdését és
d) 75/L. § b) és d) pontját
a Mód. tv. 17. §-ának a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.
(3) E törvénynek a Mód. tv. 17. §-ával megállapított
a) 75/E. §-ában,
b) 75/O. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és
c) 75/O. § (2)–(4) bekezdésében
meghatározott határidők a Mód. tv. 17. §-ának a hatálybalépését követő napon kezdődnek.
(4) A  Mód. tv. 17.  §-ának a  hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásban e  törvény 2020. december 31-én 
hatályban volt
a) 144/B. §-a szerint benyújtott panaszt a bv. intézet nem bírálja el,
b) 70/A.  § (2)  bekezdése szerinti esetben, ha a  bv. intézet a  kérelmet a  panasz elbírálására tekintettel nem 
terjesztette fel a  bv. bírónak, a  bv. intézet a  benyújtott panasz esetén a  továbbiakban e  törvénynek a  Mód. tv. 
17.  §-ával megállapított 75/H.  §-a alapján jár el és a  kérelmet haladéktalanul felterjeszti a  büntetés-végrehajtási 
bírónak,
c) 144/B.  §-a szerint panasz benyújtását a  büntetés-végrehajtási bíró a  kártalanítási kérelem elbírálásának 
feltételeként nem értékeli.
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(5) E törvénynek a Mód. tv. 17. §-ával megállapított 75/J. § (1) bekezdését a Mód. tv. 17. §-ának a hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a  Mód. tv. 17.  §-ának a  hatálybalépését megelőzően 
illetékességi okból áttett kérelmek visszaküldése ezen okból nem lehetséges.
(6) E törvénynek a Mód. tv. 17. §-ával megállapított 75/J. § (1) bekezdését a Mód. tv. 17. §-ának a hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy ha a  szabadult elítélt a  Mód. tv. 17.  §-ának 
a  hatálybalépését megelőzően a  lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási 
bíró eljárását nem a kérelmében kérte, az ilyen kérelmek áttétele nem lehetséges.”

22. §  A Bv. tv.
a) 11.  § (6)  bekezdésében az „Emberi Jogok Európai Bírósága” szövegrész helyébe az „Emberi Jogok Európai 

Bírósága (a továbbiakban: EJEB)” szöveg és
b) 50. § (3) bekezdésében az „e fejezetben szabályozott” szöveg helyébe az „e fejezetben és a  III/A. Fejezetben 

szabályozott” szöveg
lép.

23. §  Hatályát veszti a Bv. tv.
 1. 10/A. §-át megelőző alcíme,
 2. 10/A. §-a,
 3. 10/B. §-a,
 4. 50. § (7) bekezdése,
 5. 70/A. §-át megelőző alcíme,
 6. 70/A. §-a,
 7. 70/B. §-a,
 8. 75/A. §-át megelőző alcíme,
 9. 75/A. §-a,
10. 144/B. §-át megelőző alcíme,
11. 144/B. §-a és
12. 390. § (8) bekezdése.

6. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

24. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 59.  § (6)  bekezdésében a „perben” szövegrész helyébe 
a „perben, ha a polgári jogi igényt a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel 
együtt terjesztették elő” szöveg lép.

7. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

25. §  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 56. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  büntetőeljárásban polgári jogi igényként a  vád tárgyává tett cselekmény közvetlen következtében 
keletkezett sérelemdíj fizetésére irányuló követelés kizárólag az 571. § (2b) bekezdésében meghatározott esetben 
érvényesíthető.”

26. §  A Be. 75. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül költségkedvezmény illeti meg
a) a polgári jogi igényt érvényesítő természetes személy sértettet,
b) a terheltet, a sértettet, a vagyoni érdekeltet vagy az egyéb érdekeltet a jogszabály által meghatározott ügyben.”

27. §  A Be. 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76. § (1) A költségkedvezmény
a) a terhelt esetén a kirendelt védő és az ügygondnok díjának és költségeinek állam általi előlegezésére és viselésére,
b) a  sértett, a  vagyoni érdekelt és az  egyéb érdekelt esetén a  pártfogó ügyvéd díjának és költségeinek állam 
általi előlegezésére és a  jogi segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott esetekben viselésére, valamint 
az ügygondnok díjának és költségeinek állam általi előlegezésére,
c) a sértett által előterjesztett polgári jogi igény esetében a bírósági eljárási illeték előzetes megfizetésére,
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d) a  magánvádló esetén a  pártfogó ügyvéd díjának és költségeinek állam általi előlegezésére és a  jogi 
segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott esetekben viselésére,
e) a pótmagánvádló esetén az ügyiratokról kért egyszeri másolat kiadására vonatkozó illetékfeljegyzésre, továbbá 
a pártfogó ügyvéd díjának és költségeinek állam általi előlegezésére és a  jogi segítségnyújtásról szóló törvényben 
meghatározott esetekben viselésére
terjed ki.
(2) Ha a  bíróság a  természetes személy sértett által előterjesztett polgári jogi igénynek helyt ad, a  sértett 
költségkedvezménye költségfeljegyzési jogként kiterjed a végrehajtási eljárásra is.”

28. §  A Be. 555. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  polgári jogi igény érvényesítése és elintézése során bizonyításnak az  e  törvényben meghatározottak 
szerint van helye. Ha a magánfél polgári jogi igényként sérelemdíj fizetésére irányuló követelést terjeszt elő, ezen 
követeléssel összefüggésben bizonyításnak nincs helye.”

29. §  A Be. 556. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A polgári jogi igénynek tartalmaznia kell
a) azon terhelt megjelölését, akivel szemben a sértett polgári jogi igényt érvényesít,
b) a bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott kérelmet, különösen a követelés összegét vagy mennyiségét,
c) a polgári jogi igénnyel érvényesíteni kívánt jogot,
d) az érvényesíteni kívánt jogot és az ítéleti rendelkezésre irányuló kérelmet megalapozó tényeket,
e) a polgári jogi igény érdemi elbírálása esetére a teljesítés módját és helyét, és
f ) a sértettnek az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a polgári jogi igénynek a polgári bírósághoz történő, az 560. § 
(3b) bekezdése szerinti megküldéséhez hozzájárul-e.”

30. §  A Be. 556. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  sértett úgy is nyilatkozhat, hogy azt a  személyt jelöli meg a  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 
személyként, akinek a  büntetőjogi felelősségét a  bíróság jogerős ügydöntő határozatában a  vele szemben 
elkövetett bűncselekmény elkövetőjeként megállapítja.
(2b) A sértett úgy is nyilatkozhat, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott követelésként a bíróság jogerős 
ügydöntő határozatában a vele szemben elkövetett bűncselekménnyel okozott kár vagy vagyoni hátrány összegét, 
illetve a bűncselekmény elkövetési értékét kívánja érvényesíteni.
(2c) Ha a  magánfél az  eljárásban a  személyes adatai zárt kezelését kérte és a  (2)  bekezdés f )  pontjára tekintettel 
olyan nyilatkozatot tett, hogy a polgári jogi igénynek a polgári bírósághoz történő, az 560. § (3b) bekezdése szerinti 
megküldéséhez hozzájárul, figyelmeztetni kell az 560. § (3c) bekezdésében meghatározottakra.”

31. §  A Be. 556. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  terhelt az  elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig nyilatkozhat úgy, hogy a  polgári jogi igényként 
érvényesíteni kívánt követeléssel szemben ellenkérelmet nem kíván előterjeszteni és a követelést a magánfél által 
előterjesztetteknek megfelelően teljesíteni kívánja. Ha a  magánfél polgári jogi igényként sérelemdíj fizetésére 
irányuló követelést terjesztett elő, ennek teljesítésével kapcsolatban a terhelt kifejezett nyilatkozata szükséges. Ilyen 
esetben a bíróság a polgári jogi igénnyel kapcsolatban bizonyítást nem folytat le.”

32. §  A Be. 560. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés l) pontja csak akkor alkalmazható, ha a bíróság a terheltet nyilatkoztatta arról, hogy az 556. § 
(6) bekezdése szerinti nyilatkozatot kíván-e tenni.
(3b) Az  ügydöntő határozat jogerőre emelkedését követően az  elsőfokú bíróság a  magánfél lakóhelyének, illetve 
tartózkodási helyének az  ellenőrzését követően a  polgári jogi igényt és az  ügydöntő határozatot gyorsított per 
lefolytatása érdekében a  bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított 
perről szóló 2020. évi LXX. törvény 3. §-a szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak küldi meg, ha
a) a  polgári jogi igényt magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy 
terjesztette elő,
b) a polgári jogi igény érvényesítését az (1) bekezdés l) vagy m) pontjában meghatározott ok miatt utasította egyéb 
törvényes útra,
c) a polgári jogi igény biztosítására nem rendeltek el zár alá vételt, és
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d) a magánfél a polgári jogi igénynek a polgári bírósághoz történő, e bekezdés szerinti megküldéséhez kifejezetten 
hozzájárult.
(3c) Ha a magánfél az eljárásban a személyes adatai zárt kezelését kérte, a bíróság a polgári bíróságnak a magánfél 
személyes adatait az érintett személy hozzájárulása nélkül továbbítja és a polgári perben azokra a személyes adatok 
zárt kezelése nem terjed ki.”

33. §  A Be. 571. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  bíróság az  556.  § (6)  bekezdése szerinti esetben a  polgári jogi igényt a  magánfél által előterjesztetteknek 
megfelelően bírálja el.
(2b) Ha a magánfél polgári jogi igényként sérelemdíj fizetésére irányuló követelést terjesztett elő, ennek elbírálására 
kizárólag az 556. § (6) bekezdésében meghatározott esetben kerülhet sor.”

34. §  A Be.
a) 99. § (10) bekezdésében a „megszüntető határozat és az ügydöntő határozat kivételével” szövegrész helyébe 

a „megszüntető határozat, az  ügydöntő határozat és az  560.  § (3b)  bekezdése szerinti ügyirat kivételével” 
szöveg és

b) 355.  § (1)  bekezdésében a „szándékát a” szövegrész helyébe a „szándékát jogszabályban meghatározottak 
szerint a” szöveg

lép.

35. §  Hatályát veszti a Be.
a) 21. § (5) bekezdés 10. pontjában a „(4) bekezdés a) pontja és” szövegrész, és
b) 52. § (1) bekezdésében az „egy hónapon belül” szövegrész.

8. A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő 
alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény módosítása

36. §  A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról 
szóló 2017. évi CXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felet – ha törvény, az  Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés alapján nem illeti meg tárgyi 
költségmentesség – költségfeljegyzési jog illeti meg)
„f ) a  természetes személy által – a  bűncselekménnyel okozott kár megtérítése, illetve bűncselekménnyel 
összefüggésben felmerült sérelemdíj megfizetése iránt – indított perben, és”

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

37. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 236. § (5) bekezdés b) pontjában az „és a Bv. tv. 70/B. § (4) bekezdésében meghatározott 
határidő” szövegrész.

10. A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről 
szóló 2020. évi LXX. törvény módosítása

38. §  A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi 
LXX. törvény 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A természetes személy felperest a gyorsított perben – ha törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy 
nemzetközi szerződés alapján nem illeti meg tárgyi költségmentesség – költségfeljegyzési jog illeti meg.”

39. §  A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi 
LXX. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  keresetlevélnek – a  Pp. 170.  §-ában meghatározottakon túl, a  büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 
560.  § (3b)  bekezdése alapján a  bíróságnak megküldött polgári jogi igény kivételével – tartalmaznia kell 
a büntetőeljárásban eljáró bíróság megjelölését és a büntetőügy számát.”
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40. §  Hatályát veszti a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 
2020. évi LXX. törvény 7. § (3) bekezdése.

11. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezés

41. §  Nem lép hatályba a  büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi 
XLIII. törvény 117. § (2) bekezdése.

12. Záró rendelkezések

42. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. december 19-én lép hatályba.
 (2) Az 1–9. §, a 15–41. § és a 43. § (1)–(3) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

43. § (1) Ez  a  törvény a  bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  törvény a  bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról és a  2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU 
parlamenti és tanácsi irányelv 8. és 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (3) Ez a törvény a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök 
hamisítása elleni küzdelemről, valamint a  2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2019. április 17-i 
(EU) 2019/713 európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (4) Ez  a  törvény a  befagyasztást és az  elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló, 
2018.  november  14-i (EU) 2018/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapítja meg.

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

2020. évi CLI. törvény
az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 2020. évi XXVII. törvény módosításáról*

1. §  Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 2020. évi XXVII. törvény 5.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § és a 4. § 2022. január 1-jén lép hatályba.”

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

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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2020. évi CLII. törvény
egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról*

1. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítása

1. §  A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3.  § (2)  bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a  hivatásos 
állományúak” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál pénzügyőri munkakört betöltő 
foglalkoztatottak” szöveg lép.

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

2. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. § f ) pontjában a „rendvédelmi szerv” szövegrész 
helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szerv” szöveg lép.

 (2) A Htv. 52. § 53. pontja a következő l) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:
közszolgálati kötelezettség:)
„l) a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszony”
(keretében végzett kötelezettség;)

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

3. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a) 58.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a „politikai szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „politikai szolgálati 

jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg,
b) 58. § (6) bekezdés a) pontjában a „honvédelmi alkalmazott” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazott, 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja” szöveg,
c) 58.  § (6)  bekezdés b)  pontjában a  „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe 

„rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg,
d) 58. § (6) bekezdés c) pontjában a „honvédelmi alkalmazotti jogviszonynak” szövegrész helyébe a „honvédelmi 

alkalmazotti jogviszonynak, valamint az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonynak” szöveg
lép.

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

4. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36. § (3e) bekezdésében a „NAV hivatásos állományú, 
jelen lévő tagja” szövegrész helyébe a „NAV pénzügyőri munkakört betöltő, jelen lévő foglalkoztatottja” szöveg lép.

5. A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása

5. §  A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 8.  §-ában a  „közalkalmazotti jogviszonyban,” 
szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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6. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

6. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
a) 9.  § (3)  bekezdésében az  „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál szolgálati viszonyban” szövegrész helyébe  

az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál pénzügyőri munkakörben” szöveg,
b) 87.  § 9.  pontjában az  „a közalkalmazotti jogviszonyban,” szövegrész helyébe az  „a közalkalmazotti 

jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,” szöveg
lép.

7. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

7. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
a) 2.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló törvény” szövegrész helyébe a  „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állományának jogállásáról szóló törvény” szöveg,

b) 12.  § (2)  bekezdésében a  „kormányzati szolgálati,” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati, adó- és 
vámhatósági szolgálati,” szöveg

lép.

8. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

8. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben, valamint a  Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvényben” szöveg lép.

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

9. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
a) 7. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyon,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyon, 

adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyon,” szöveg,
b) 66.  § a)  pontjában az „a közalkalmazotti jogviszony,” szövegrész helyébe az „a közalkalmazotti jogviszony, 

az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony,” szöveg
lép.

10. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

10. §  A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 12. § (1) bekezdésében a „közszolgálati” szövegrész helyébe 
a „közszolgálati, az adó- és vámhatósági szolgálati” szöveg lép.

11. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

11. §  A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 17.  §-ában a „közalkalmazotti jogviszonyban,” 
szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,” szöveg lép.

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

12. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a) 3.  § 4.  pont e)  alpontjában a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, adó- és vámhatósági 

szolgálati” szöveg,
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b) 3.  § 11.  pontjában az  „a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonájának szolgálati 
érdekből történő áthelyezése, vezénylése” szövegrész helyébe az  „a Magyar Honvédség hivatásos és 
szerződéses állományú katonájának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése, továbbá a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti, szolgálati érdekből történő 
áthelyezés, átrendelés, vezénylés” szöveg,

c) a  3.  § 21.  pont f )  alpontjában a  „honvédelmi egészségkárosodási járadékot” szövegrész helyébe 
a  „honvédelmi egészségkárosodási járadékot, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának 
jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítést és egészségkárosodási járadékot, 
továbbá” szöveg,

d) 3.  § 38.  pontjában a  „hivatásos állományú tagjának” szövegrész helyébe a  „pénzügyőri státuszú 
foglalkoztatottjának” szöveg,

e) 1. számú melléklet 8.4.  pontjában a „Magyar Honvédség, a  rendvédelmi szervezetek és a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hivatásos állományú tagjának” szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség és a  rendvédelmi 
szervezetek hivatásos állományú tagjának, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőr státuszú 
foglalkoztatottjának” szöveg,

f ) 1. számú melléklet 8.16.  pontjában a  „hivatásos és szerződéses állományú tagjának” szövegrész helyébe 
a „hivatásos és szerződéses állományú tagjának, illetve foglalkoztatottjának” szöveg

lép.

13. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

13. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
a) 20.  § (1a)  bekezdésében az „a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak kirendelhetőek” szövegrész helyébe 

az „a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak kirendelhetőek, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottai 
vezényelhetőek vagy kirendelhetőek” szöveg,

b) 30.  § (1)  bekezdésében a  „kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati, adó- és 
vámhatósági szolgálati” szöveg,

c) 74. § g) pontjában az „a kormányzati szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe az „a kormányzati szolgálati 
jogviszony, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg

lép.

14. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

14. §  A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 1.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az „a politikai szolgálati 
jogviszony” szövegrész helyébe az „a politikai szolgálati jogviszony, az  adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” 
szöveg lép.

15. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény módosítása

15. §  Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
a) 4. § (2) bekezdés f ) pontjában a „rendvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítása” szövegrész helyébe 

a „rendvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítása, továbbá a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási ellátás megállapítása” szöveg,

b) 4.  § (2)  bekezdés o)  pontjában a  „politikai szolgálati” szövegrész helyébe a  „politikai szolgálati, adó- és 
vámhatósági szolgálati” szöveg

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

16. § (1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
a) 27A. §-ában a „hivatásos szolgálati jogviszonyt” szövegrész helyébe a „hivatásos szolgálati jogviszonyt, adó- és 

vámhatósági szolgálati jogviszonyt” szöveg,
b) 100.  § (4)  bekezdés b) és c)  pontjában a „hivatásos szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „hivatásos 

szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg,
c) 118.  § (5)  bekezdésében az  „a hivatásos szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe az  „a hivatásos 

szolgálati jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 1.  § 
(3) bekezdéséből a „ , valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szövegrész.

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

17. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a) 22.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az  „a honvédelmi egészségkárosodási járadék” szövegrész helyébe  

az  „a honvédelmi egészségkárosodási járadék, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának 
jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítés, egészségkárosodási járadék” 
szöveg,

b) 38.  § (1)  bekezdés l)  pontjában a  „vagy a  honvédelmi egészségkárosodási járadék” szövegrész helyébe 
az „a honvédelmi egészségkárosodási járadék vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának 
jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási járadék” szöveg,

c) 83/C.  § (1)  bekezdésében a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „kormányzati 
szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg

lép.

18. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

18. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés x) pontjában 
a „kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés 
x) pontjában az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szövegrész.

19. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

19. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a  továbbiakban: Ebtv.) 81/B.  §-a 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási 
járadékra vagy egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult pénzbeli baleseti ellátásra is jogosult, ennek 
tényéről, továbbá a  baleseti ellátás mértékének változásáról, megszűnéséről és megszüntetéséről az  ellátást 
megállapító szerv 15 napon belül tájékoztatja a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. Az  ellátást megállapító szerv 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal erre irányuló tájékoztatása alapján szerez tudomást arról, hogy kinek a  részére 
állapítottak meg egészségkárosodási járadékot vagy egészségkárosodási keresetkiegészítést, továbbá arról, ha ezen 
ellátások megszűntek.”

 (2) Az Ebtv. 27. § (5) és (7) bekezdésében a „kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, adó- 
és vámhatósági szolgálati” szöveg lép.
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20. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló  
1997. évi CLIX. törvény módosítása

20. §  A fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 8.  § 
(2) bekezdésében az „illetve a a” szövegrész helyébe az „illetve a” szöveg, az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos 
állományának” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottjainak” 
szöveg lép.

21. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítás

21. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 17.  §-ában a „továbbá a  katonai szolgálatot teljesítő személy” 
szövegrész helyébe „a katonai szolgálatot teljesítő személy, továbbá a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri 
munkakört betöltő foglalkoztatottjának” szöveg lép.

22. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

22. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4.  § d)  pontjában a  „közszolgálati jogviszonyban” 
szövegrész helyébe a  „közszolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg, 
a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos” szövegrész helyébe a „polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos” szöveg lép.

23. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

23. §  A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. § (7) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban,” szövegrész 
helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,” szöveg lép.

24. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

24. §  A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 14.  § (6)  bekezdésében a  „közalkalmazotti 
jogviszonyban,” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonyban,” szöveg lép.

25. A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló  
2001. évi LXXXV. törvény módosítása

25. §  A büntetőeljárásban részt vevők, az  igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi  
LXXXV. törvény 2/A.  §-ában a  „hivatásos szolgálati jogviszonya” szövegrész helyébe a  „hivatásos szolgálati 
jogviszonya vagy adó- és vámhatóság szolgálati jogviszonya” szöveg lép.

26. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló  
2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

26. §  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
a) 7.  § (2)  bekezdés f )  pontjában a „kormányzati szolgálati jogviszonyban,” szövegrész helyébe a „kormányzati 

szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,” szöveg,
b) 16.  § (1)  bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati 

jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg,
c) 16/A.  §-t megelőző alcím címében, 16/A.  § b)  pontjában, 16/B.  § (1) és (3)  bekezdésében a „kormányzati 

szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonyban” szöveg,
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d) 16/B. § (2) bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, 
adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg,

e) 16/B.  § (6)  bekezdésében a  „kormányzati szolgálati jogviszonyára” szövegrész helyébe a  „kormányzati 
szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyára” szöveg

lép.

27. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  
2003. évi CXXV. törvény módosítása

27. §  Az egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 3.  § (1)  bekezdés 
a)  pontjában az „a közalkalmazotti jogviszony,” szövegrész helyébe az „a közalkalmazotti jogviszony, az  adó- és 
vámhatósági szolgálati jogviszony,” szöveg lép.

28. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló  
2004. évi LVII. törvény módosítása

28. §  Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény
a) 6. § (4) bekezdésében a „hivatásos állományának tagja” szövegrész helyébe a „hivatásos állományának tagja, 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja” szöveg,
b) 7.  § (2)  bekezdésében és 7/A.  §-ában a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, adó- és 

vámhatósági szolgálati” szöveg
lép.

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

29. §  A pályakezdő fiatalok, az  ötven év feletti munkanélküliek, valamint a  gyermek gondozását, illetve a  családtag 
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 
2004. évi CXXIII. törvény
a) 1.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában a  „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti 

jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdés 6. pontjában a „biztosi jogviszonyban” szövegrész helyébe a „biztosi jogviszonyban, adó- és 

vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg
lép.

30. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

30. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
2.  §-ában az „a rendvédelmi szervek állományába, illetve a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományába 
tartozó személyek” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi szervek állományába tartozó személyek, illetve a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottai” szöveg lép.

31. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

31. §  A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 2.  § 23.  pontjában az „a honvédek 
jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati viszony” szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló törvény 
szerinti szolgálati viszony, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti 
adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg lép.
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32. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosítása

32. § (1) Az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2.  § a)  pontja a  következő 
4a. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
közszolgálatban álló személy:)
„4a. aki adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban áll,”

 (2) Az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.  § (2)  bekezdése a  következő 
i) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat tételére kötelezett, aki]
„i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetői, illetve jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakört 
betöltő foglalkoztatottja.”

 (3) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9. § (1) bekezdésében az „állami 
szolgálati” szövegrész helyébe az „állami szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati” szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2.  § a)  pont 
1. alpontjában a „ , továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szövegrész.

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

33. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi  
XLIII. törvény 5. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A központi államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzata a  szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó egyes 
ügyekben a kiadmányozási jogot)
„h) a  szervnél a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti vezetői 
munkakört betöltő személyre”
(átruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el.)

34. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

34. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 6. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állami adó- és vámhatóság vezetője és szakmai helyettesei a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állományának jogállásáról szóló törvény szerinti felettese a NAV foglalkoztatottjainak.”

 (2) A NAV tv. a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § A kijelölt miniszter az  állami adó- és vámhatóság útján a  gazdaság fenntartható fehéredését célzó 
intézkedések kezdeményezésére és a  bevezetett intézkedések hatásosságának mérésére Fenntartható 
Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottságot működtet.”

 (3) A NAV tv. 81. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg])
„c) a Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság összetételének és működésének részletes szabályait.”

 (4) A NAV tv.
a) 13. § (2) bekezdés g)  pontjában az „a kormánytisztviselői, a  kormányzati ügykezelői, a hivatásos állományú 

tagjai és munkavállalói” szövegrész helyébe az „az állományába tartozók” szöveg,
b) 13.  § (2)  bekezdés h)  pontjában a „kormánytisztviselői, a  kormányzati ügykezelői, a  hivatásos állományú 

tagjai” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottai” szöveg,
c) III. Fejezetének címében a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának” szövegrész helyébe 

a „pénzügyőr” szöveg,
d) 35.  § (1)  bekezdésében a  „pénzügyőrök” szövegrész helyébe a  „pénzügyőri munkakört betöltő 

foglalkoztatottai (a továbbiakban: pénzügyőr)” szöveg,
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e) 35.  § (2)  bekezdésében az „az (1)  bekezdés szerinti feladatának (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: 
szolgálati feladat)” szövegrész helyébe a „szolgálati feladatának” szöveg,

f ) 65/I.  § (4)  bekezdésében a „hivatásos állományú tagjának a  hivatásos szolgálati jogviszonya alapján, illetve 
a nem hivatásos pénzügyi nyomozónak a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján kifizetett jövedelméből 
az  adott évi adótábla legmagasabb adókulcsa alkalmazásával” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottjának 
a szolgálati jogviszonya alapján kifizetett jövedelméből” szöveg

lép.
 (5) Hatályát veszti a NAV tv.

a) 10. § (6) bekezdése,
b) 11. §-a,
c) II. Fejezete,
d) 82. § a) és f ) pontja,
e) 82/A. §-a,
f ) 86/B. § (2) bekezdése,
g) 86/C. § (3) bekezdése,
h) 98/N. §-a,
i) 98/P. §-a,
j) 99. §-a,
k) 99/A–99/O. §-a,
l) 100–103. §-a,
m) 103/B. §-a és
n) 1–11. számú melléklete.

35. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

35. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 5.  § (5)  bekezdésében a „rendvédelmi feladatot ellátó 
szervek hivatásos állományú tagja” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos állományú 
tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja” szöveg lép.

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

36. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény
a) 5.  § (4)  bekezdés h)  pontjában az „ , a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a  rendvédelmi szervek hivatásos, 

szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományú tagja” szövegrész helyébe az „és a  rendvédelmi szervek 
hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományú tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri 
munkakört betöltő foglalkoztatottja” szöveg,

b) 12. § (3) bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjaira” szövegrész helyébe 
az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottaira” szöveg,

c) 65. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „szolgálati viszonyára” szövegrész helyébe a „szolgálati viszonyára, 
valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottainak adó- és 
vámhatósági szolgálati jogviszonyára” szöveg

lép.

37. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

37. §  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § 
(2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti:)
„f ) a  Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a  rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, 
e szervek alkalmazottja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja,”
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38. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

38. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az Egyetemen munkakört, vezetői beosztást)
„f ) a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonyban (a  továbbiakban: adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony) álló személy kirendeléssel 
vagy vezényléssel”
(tölthet be.)

 (2) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  rendészeti képzés nappali munkarendben tanuló hivatásos állományú, valamint pénzügyőri státuszon 
adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló hallgatóját a  (2)  bekezdés c), f ) és g)  pontjában, ösztöndíjas 
hallgatóját a (2) bekezdés f ) pontjában rögzített feladatok végrehajtásáért jogszabályban meghatározott térítés illeti 
meg, amelyet az  adott rendvédelmi szerv, illetve a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetésében kell biztosítani. 
Az érintett hallgató számára a térítést az adott rendvédelmi szerv, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyósítja.”

 (3) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendészeti felsőoktatási alap-, mester- és doktori képzésben részt vevő hivatásos állományú, illetve pénzügyőri 
státuszon adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló hallgató külföldi tanulmányokat, résztanulmányokat 
az  adott rendvédelmi szerv országos parancsnokának, illetve a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének előzetes 
engedélyével folytathat. Vendéghallgatói jogviszonyt, illetve további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt 
az  adott rendvédelmi szerv országos parancsnokának, illetve a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének előzetes 
engedélyével létesíthet.”

 (4) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény 33. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A hallgatói jogviszony – a (4) és (5) bekezdésben foglalt korlátozással – elbocsátással akkor szüntethető meg, ha]
„f ) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony alapján létesített hallgatói jogviszony esetén a  szolgálati jogviszony 
megszűnt.”

 (5) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény
a) 16/A. §-ában az „illetve a rendvédelmi szerv” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szerv, illetve a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal” szöveg,
b) 21/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „illetve a  honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 

hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban” szövegrész helyébe az „a honvédek jogállásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban, illetve pénzügyőri státuszon adó- és 
vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,

c) 24.  §-ában az „a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi 
szervek hivatásos állományú tagjai és a pénzügyőri státuszon adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban 
állók” szöveg

lép.

39. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

39. §  A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 169.  §-ában az  „a Magyar Honvédség 
hivatásos és szerződéses állományú, szolgálati feladatot ellátó tagjain” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség 
hivatásos és szerződéses állományú, szolgálati feladatot ellátó tagjain, illetve a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
pénzügyőri munkakört betöltő, szolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottain” szöveg lép.
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40. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

40. §  A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
a) 4.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a  „rendvédelmi alkalmazottjaként” szövegrész helyébe a  „rendvédelmi 

alkalmazottjaként, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti 
adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottként” szöveg,

b) 184.  § (3)  bekezdésében a  „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti 
jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,

c) 221.  § (1)  bekezdésében a  „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti 
jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg

lép.

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

41. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény
a) 11.  § (4)  bekezdés g)  pontjában a  „rendvédelmi alkalmazottjaként” szövegrész helyébe a  „rendvédelmi 

alkalmazottjaként, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti 
adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottként” szöveg,

b) 121.  § (10)  bekezdés a)  pontjának nyitó szövegrészében a  „hivatásos szolgálati jogviszonyt” szövegrész 
helyébe a „hivatásos szolgálati jogviszonyt, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyt” szöveg,

c) 130. § (5) bekezdés e) pontjában a „hivatásos szolgálati jogviszonyt” szövegrész helyébe a „hivatásos szolgálati 
jogviszonyt, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyt” szöveg,

d) 154.  § (3)  bekezdésében a  „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti 
jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg

lép.

42. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

42. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
a) 106. § (1) bekezdésében a „rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú 

tagja” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
foglalkoztatottja” szöveg,

b) 106. § (3) bekezdésében a „rendvédelmi szervek valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú 
tagja” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
foglalkoztatottja” szöveg

lép.

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

43. §  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a) 36.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél” szövegrész helyébe 

a „kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, illetve a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon szervének 
tisztviselője” szöveg,

b) 36.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „az Országgyűlési Őrség vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos 
állományú tagja” szövegrész helyébe az „az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagja, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja” szöveg

lép.
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44. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosítása

44. § (1) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXCI. törvény 21/D. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási 
járadékra vagy egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult az  (1)  bekezdés a) vagy b)  pontjában 
meghatározott ellátásra jogosult vagy jogosulttá válik, vagy az  ott meghatározott körülmények valamelyike 
bekövetkezik, akkor ezen tényekről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szerv hivatalból 
15 napon belül tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.
(6) Az ellátást folyósító szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása alapján szerez tudomást arról, hogy kinek 
a részére állapítottak meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti 
egészségkárosodási járadékot vagy egészségkárosodási keresetkiegészítést, továbbá arról, ha ezen ellátások 
megszűntek.”

 (2) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXCI. törvény 23. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdéstől eltérően mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól különösen]
„d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.”

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

45. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a) 11/F. § (1) bekezdésében az „a kormányzati igazgatásról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a kormányzati 

igazgatásról szóló törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény” 
szöveg,

b) 11/F. § (1), (3) és (8) bekezdésében a „biztosi” szövegrész helyébe a „biztosi, adó- és vámhatósági szolgálati” 
szöveg,

c) 11/F. § (7) bekezdésében a „biztosi” szövegrészek helyébe a „biztosi, adó- és vámhatósági szolgálati” szöveg
lép.

46. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

46. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
a) 6. § 4. pontjában az „állami szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe az „állami szolgálati jogviszony, adó- és 

vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg,
b) 6. § 16. pontjában az „állami szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe az „állami szolgálati jogviszonyban, 

adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,
c) 8.  § (5)  bekezdésében a  „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti 

jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,
d) 69.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti 

jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,
e) 133. § (10) bekezdés a) pontjában a „hivatásos szolgálati” szövegrészek helyébe a „hivatásos szolgálati, adó- és 

vámhatósági szolgálati” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a Kttv. 134. § (1) bekezdés 2. pontjában „– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével –” szövegrész.

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

47. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(E törvényt)
„c) a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztjelöltjei tekintetében a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának 
jogállásáról szóló törvényben”
(foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni.)
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 (2) A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71.  § (1)  bekezdésében a „kormánytisztviselő vagy állami 
tisztviselő” szövegrész helyébe a  „kormánytisztviselő, állami tisztviselő vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
foglalkoztatottja” szöveg lép.

48. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

48. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény 216.  § (1)  bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjának” szöveg lép.

49. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

49. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a) 96.  § (3)  bekezdésében a „vagy közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe az „ , közalkalmazotti 

jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,
b) 97.  § (1)  bekezdésében a  „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti, adó- és vámhatósági 

szolgálati” szöveg,
c) 124/L.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „kormányzati szolgálati és állami szolgálati jogviszonyban” szövegrész 

helyébe a „kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, valamint az adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonyban” szöveg

lép.

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

50. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
a) 32.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „hivatásos állományából” szövegrész helyébe a „hivatásos állományából, 

illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottjainak állományából” szöveg,
b) 38.  § (1a)  bekezdés b)  pontjában az „igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyból” szövegrész helyébe 

az  „igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyból, illetve a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztviselői 
státuszú foglalkoztatottjainak állományából” szöveg,

c) 38.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „hivatásos szolgálati jogviszonyból” szövegrész helyébe a  „hivatásos 
szolgálati jogviszonyból, illetve a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottjainak 
állományából” szöveg,

d) 46.  § (1)  bekezdés r)  pontjában a  „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba” szövegrész helyébe 
a „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának 
jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba (a  továbbiakban: adó- és 
vámhatósági szolgálati jogviszony)” szöveg,

e) 46.  § (1)  bekezdés s)  pontjában a  „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba” szövegrész helyébe 
a „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba” szöveg,

f ) 47.  § (1a)  bekezdésében a  „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba” szövegrész helyébe 
a „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba” szöveg,

g) 59.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „hivatásos szolgálati jogviszonyba” szövegrész helyébe a  „hivatásos 
szolgálati jogviszonyba, vagy adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba” szöveg,

h) 92.  § (2a)  bekezdésében a  „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti 
jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,

i) 92.  § (5)  bekezdésében a  „hivatásos szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „hivatásos szolgálati 
jogviszonyban, illetve pénzügyőri státuszon adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,

j) 197. § (3) bekezdésében a „rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyba” szövegrész helyébe a „rendvédelmi 
igazgatási szolgálati jogviszonyba, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba” szöveg

lép.
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51. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

51. § (1) A  körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi  
LXXXVIII. törvény 20/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a hatóságnak tudomása van arról, hogy az elővezetni kívánt személy a Magyar Honvédség hivatásos vagy 
szerződéses állományú tagja, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja, az  elővezetés céljából az  állományilletékes parancsnokot, illetve 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjának munkáltatóját kell megkeresni.”

 (2) A  körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi 
LXXXVIII. törvény 20. § (6) bekezdés f ) pontjában a „hivatásos állományának tagja” szövegrész helyébe a „hivatásos 
állományának tagja vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja” szöveg lép.

52. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

52. §  A honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A katonai szolgálat felső korhatárát a  tárgyév december 31-éig el nem érő potenciális hadkötelesekről, kiképzett 
tartalékosokról és hadkötelesekről a  Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére adatot 
szolgáltat)
„c) a  rendvédelmi szervek és az  Országgyűlési Őrség a  hivatásos állományába, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
a pénzügyőri állományába felvettekről, az állományukban hivatásos szolgálatot teljesítőkről, illetve a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal a pénzügyőri státuszú foglalkoztatottairól, valamint azokról, akiknek a szolgálati viszonya megszűnt 
a  4.  melléklet a)  pont aa)–ae)  alpontjában, q)  pont qa)–qf )  alpontjában, valamint s)  pontjában meghatározott 
adataikra vonatkozóan;”

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

53. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A 291–307. §-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében is alkalmazni kell.”

 (2) A Hszt. 80. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A szolgálati viszony megszüntethető:)
„i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz történő áthelyezéssel.”

 (3) A Hszt. a következő 59/A. alcímmel egészül ki:
„59/A. Áthelyezés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz
98/A.  § A  hivatásos állomány tagja beleegyezése esetén – a  miniszter és a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító 
miniszter vagy az országos parancsnok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének döntése alapján – a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal állományába áthelyezhető. Az áthelyezésre a 97. § (2) bekezdését kell alkalmazni.”

 (4) A Hszt. 280. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Ahol e törvény hivatásos szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe venni:)
„i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban, valamint 
2021. január 1-jét megelőzően hivatásos szolgálati jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt.”

 (5) A Hszt. 280. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ahol e törvény tényleges szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe venni)
„c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál pénzügyőri státuszon létesített adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, 
valamint 2021. január 1-jét megelőzően hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött időt.”
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 (6) A Hszt. 289/H. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Ahol e törvény szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe venni:)
„e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál
ea) adó- és vámhatósági szolgálati,
eb) 2021. január 1-jét megelőzően hivatásos szolgálati,
ec) 2021. január 1-jét megelőzően kormányzati szolgálati”
(jogviszonyban eltöltött időt.)

 (7) A Hszt. 116. alcíme a következő 290/A. §-sal egészül ki:
„290/A. § E fejezet alkalmazásában
a) a rendvédelmi szervre vonatkozó szabályokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra,
b) a miniszterre vonatkozó szabályokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító miniszterre,
c) az országos parancsnokra vonatkozó szabályokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjére,
d) a szolgálati viszonyra vonatkozó szabályokat az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyra,
e) a  rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjára vonatkozó szabályokat a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
pénzügyőri státuszú foglalkoztatottjára
is alkalmazni kell.”

 (8) A Hszt. 291. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„291. § (1) Az MRK a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tagjainak, rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, 
valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottainak önkormányzattal rendelkező 
rendvédelmi szakmai köztestülete.
(2) Az  MRK kötelező tagsági viszony alapján működik. A  rendvédelmi szervvel fennálló szolgálati viszony vagy 
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal fennálló szolgálati jogviszony 
alapján a hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú 
foglalkoztatottja az MRK tagjává válik.
(3) Az MRK tagozata
a) a rendőrség,
b) a büntetés-végrehajtási szervezet,
c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
d) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint
f ) az Országgyűlési Őrség
hivatásos állománya tagjainak és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, illetve a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
pénzügyőri státuszú foglalkoztatottainak a)–f ) pont szerint elkülönülő résztestülete.”

 (9) A Hszt.
a) 1. § (1) bekezdésében az „a)–i) pontban” szövegrész helyébe az „a)–h) pontban” szöveg,
b) 34. § (1) bekezdésében a „kormányzati szolgálati jogviszonyból” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati 

jogviszonyból, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- 
és vámhatósági szolgálati jogviszonyból (a továbbiakban: adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony)” szöveg,

c) 35/A.  §-ában a  „kormányzati szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „kormányzati szolgálati 
jogviszonyban, vagy adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,

d) 283.  §-ában a „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási 
szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg,

e) 288/E. § (3) bekezdés e) pontjában a „katonai szolgálati jogviszonyba” szövegrész helyébe a „katonai szolgálati 
jogviszonyba, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba” szöveg,

f ) 340.  § 3.  pontjában a  „rendvédelmi igazgatási” szövegrész helyébe a  „rendvédelmi igazgatási, adó- és 
vámhatósági szolgálati” szöveg

lép.
 (10) Hatályát veszti a Hszt.

a) 1. § (1) bekezdés h) pontjában, 280. § (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában a „ , valamint” 
szövegrész,

b) 1. § (1) bekezdés i) pontja,
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c) 1. § (3) bekezdése,
d) 64/A.  §-ában az  „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya tekintetében a  Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 33/B. §-a és 33/C. §-a,” szövegrész,
e) 276. § (3b) bekezdése,
f ) 276.  § (4)  bekezdésében a „vagy (3b)” szövegrészek, valamint az „ , illetve a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal” 

szövegrész.

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

54. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
a) 9.  § (8)  bekezdés g)  pontjában a „honvédelmi alkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a „honvédelmi 

alkalmazotti jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg,
b) 147. § (2) bekezdés d) pontjában a „közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe 

a „közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg
lép.

55. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

55. §  Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 4. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 57. § (3) bekezdés 
b) pontjában a „kormányzati szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszonyban, 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonyban” szöveg lép.

56. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

56. §  A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény
a) 7.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában a  „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti 

jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg,
b) 141.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „közszolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „közszolgálati 

jogviszonyban vagy adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg
lép.

57. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2016. évi XXXIII. törvény

57. §  Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi  
XXXIII. törvény
a) 1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „vagy munkavállalóként” szövegrész helyébe a  „ , munkavállalóként, 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottként vagy munkavállalóként” szöveg,
b) 2. § 1. pontjában a „közszolgálati” szövegrész helyébe a „közszolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati” szöveg
lép.

58. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

58. §  A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés során az Air. szerinti általános megbízólevéllel esik egy tekintet alá 
az állami adó- és vámhatóság tagjának intézkedésre jogosító szolgálati igazolványa is.”
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59. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

59. §  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 60.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Ha a  hatóságnak tudomása van arról, hogy az  elővezetni kívánt személy a  Magyar Honvédség tényleges 
állományú vagy a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri 
munkakört betöltő foglalkoztatottja, az  elővezetés céljából az  állományilletékes parancsnokot, illetve a  Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjának munkáltatóját keresi meg.”

60. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

60. §  Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
a) 2.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 27.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 66.  § (1)  bekezdésében és 70.  § 

(1)  bekezdésében a  „közszolgálati” szövegrész helyébe a  „közszolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati” 
szöveg,

b) 23.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a közszolgálati” szövegrész helyébe az  „a közszolgálati, az  adó- és 
vámhatósági szolgálati” szöveg

lép.

61. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

61. §  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
a) 30.  § b)  pontjában a „hivatásos állományú tagja és a  kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott 

pénzügyi nyomozó” szövegrész helyébe a „pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja” szöveg,
b) 30.  § c)  pontjában „az Országgyűlési Őrség, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, 

a  kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott pénzügyi nyomozó” szövegrész helyébe „az 
Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő 
foglalkoztatottja” szöveg,

c) 129.  § (3)  bekezdésében a  „vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagját” szövegrész 
helyébe a „hivatásos állományú tagját vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő 
foglalkoztatottját” szöveg,

d) 191. § (2) bekezdésében „a nyomozó hatósággal hivatásos szolgálati viszonyban álló személynek” szövegrész 
helyébe „a nyomozó hatóság nyomozási tevékenységet ellátó állománya tagjának” szöveg

lép.

62. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

62. §  Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
a) 71.  § (2)  bekezdésében „az eljáró adóhatósággal közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy hivatásos 

szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe „az eljáró adóhatósággal adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban” szöveg,

b) 77. § (1) bekezdésében „az adóhatósággal közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, 
hivatásos szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe „az adóhatósággal adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban” szöveg

lép.

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

63. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
a) 7. § (1) bekezdés 12. pontjában a „kormányzati szolgálati” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, adó- 

és vámhatósági szolgálati” szöveg,
b) 35. § (3) bekezdésében a „hivatásos állományú, jelen lévő tagja” szövegrész helyébe a „pénzügyőri munkakört 

betöltő, jelen lévő foglalkoztatottja” szöveg,
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c) 40. § (3) bekezdésében a „hivatásos állományú alkalmazottja” szövegrész helyébe a „pénzügyőri munkakört 
betöltő foglalkoztatottja” szöveg,

d) 87.  § (4)  bekezdésében és 123/B.  § (3)  bekezdésében „a rendőrség, illetve az  állami adó- és vámhatóság 
hivatásos állományú alkalmazottjának” szövegrész helyébe „a rendőrség hivatásos állományú 
alkalmazottjának, illetve az állami adó- és vámhatóság pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjának” 
szöveg,

e) 122.  § (6)  bekezdésében a  „hivatásos állományú tagjának” szövegrész helyébe a  „pénzügyőri munkakört 
betöltő foglalkoztatottjának” szöveg,

f ) 125.  §-ában a  „hivatásos állományú alkalmazottai” szövegrész helyébe a  „pénzügyőri munkakört betöltő 
foglalkoztatottjai” szöveg

lép.

64. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

64. § (1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
a) 34.  § 12.  pont c)  alpontjában „a biztosi jogviszony,” szövegrész helyébe „a biztosi jogviszony, az  adó- és 

vámhatósági szolgálati jogviszony,” szöveg,
b) 34.  § 12.  pont p)  alpontjában a  „rendvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának időtartama” 

szövegrész helyébe „rendvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási járadék folyósításának 
időtartama” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a szociális hozzájárulás adóról szóló 2018. évi LII. törvény 34. § 12. pont j) alpontjában az „ , a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal” szövegrész.

65. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

65. § (1) A  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 21.  § (2)  bekezdés b)  pontja a  következő 
be) alponttal egészül ki:
(A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntethető:
áthelyezéssel az e törvény és)
„be) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény”
(hatálya alá tartozó munkáltatók között,)

 (2) A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 83. § (1) bekezdése a következő m) ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)
„m) a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonyban”
(töltött időt.)

66. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

66. § (1) A  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a  továbbiakban: Kit.) 54.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  álláshely betölthető a  kormányzati igazgatási szervhez vezényelt, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban (a  továbbiakban: hivatásos 
szolgálati jogviszony), valamint a  kormányzati igazgatási szervhez a  honvédek jogállásáról szóló törvény szerint 
vezényelt vagy kirendelt hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban (a  továbbiakban: katonai szolgálati 
viszony) álló személlyel is, illetve kormányzati igazgatási szervhez kirendelt vagy vezényelt, a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban 
(a  továbbiakban: adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony) álló személlyel is, azzal, hogy ebben az  esetben  
– a  hivatásos szolgálati jogviszony, a  katonai szolgálati viszony és az  adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony 
szünetelése esetének kivételével – nem jön létre az  (1)  bekezdés szerinti jogviszony és a  hivatásos szolgálati 
jogviszony, a katonai szolgálati viszony, valamint az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony továbbra is fennáll.”
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 (2) A Kit. 145. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elismerésre jogosító idő megállapításánál)
„a) az  e  törvény, a  Kttv., a  köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a  kormánytisztviselők jogállásáról szóló 
törvény, az állami tisztviselőkről szóló törvény és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról 
szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, 
kormánytisztviselői, állami szolgálati és adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban töltött időt,”
(kell figyelembe venni.)

 (3) A Kit. 182. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a politikai felsővezető]
„g) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonya a  politikai felsővezetői kinevezés időtartamára a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerint szüneteljen.”

 (4) A Kit.
a) 104.  § (10)  bekezdésében és 105.  § (3)  bekezdésében a  „közalkalmazotti” szövegrész helyébe 

a „közalkalmazotti, adó- és vámhatósági szolgálati” szöveg,
b) 112.  § (6)  bekezdés b)  pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti 

jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,
c) 114.  § (10)  bekezdésében a  „közszolgálati” szövegrész helyébe a  „közszolgálati, adó- és vámhatósági 

szolgálati” szöveg,
d) 182.  § (3)  bekezdésében „a Likviditási Bizottság tagjaira” szövegrész helyébe „a Likviditási Bizottság és 

a Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság tagjaira” szöveg,
e) 280. § (1) bekezdés 18. pontjában az „állami szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe az „állami szolgálati 

jogviszonyban, adó- ás vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,
f ) 280.  § (1)  bekezdés 34.  pontjában a „másik kormányzati szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „másik 

kormányzati szolgálati jogviszony, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti a Kit.
a) 1. § (6) bekezdésében a „kormányzati” szövegrész,
b) 182. § (2) bekezdés e) pontjában az „illetve” szövegrész.

67. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló  
2019. évi CVII. törvény módosítása

67. § (1) A  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 
(a továbbiakban: Küt.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  álláshely betölthető a  különleges jogállású szervhez vezényelt, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban (a  továbbiakban: hivatásos 
szolgálati jogviszony), valamint a  különleges jogállású szervhez a  honvédek jogállásáról szóló törvény szerint 
vezényelt vagy kirendelt hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban (a  továbbiakban: katonai szolgálati 
viszony), illetve a  különleges jogállású szervhez kirendelt vagy vezényelt, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban (a  továbbiakban: 
adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony) álló személlyel is, azzal, hogy ebben az  esetben a  hivatásos szolgálati 
jogviszony, a katonai szolgálati viszony, valamint az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony továbbra is fennáll.”

 (2) A Küt. 80. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elismerésre jogosító idő megállapításánál)
„a) az  e  törvény, a  Kit., a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a  továbbiakban: Kttv.), 
a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény, az állami tisztviselőkről 
szóló törvény és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 
munkáltatónál munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, kormánytisztviselői, állami szolgálati és adó- 
és vámhatósági szolgálati jogviszonyban töltött időt,”
(kell figyelembe venni.)
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 (3) A Küt.
a) 41.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti 

jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,
b) 69.  § (4)  bekezdésében a „vagy a  honvédek jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit” szövegrész helyébe  

a  „ , a  honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának 
jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit” szöveg,

c) 103.  § (1)  bekezdés 4.  pontjában a  „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti 
jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony” szöveg,

d) 103.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény” szövegrész helyébe „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állományának jogállásáról szóló törvény” szöveg

lép.

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

68. § (1) A  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 
22. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, valamint a 3. § szerint egészségügyi szolgáltatásra 
jogosult személyeken túl – az, aki)
„r) rendvédelmi egészségkárosodási járadékban, honvédelmi egészségkárosodási járadékban vagy a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási járadékban részesül,”

 (2) A  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 
2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A 7. pontban meghatározott szervek hivatásos és szerződéses állományú, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
pénzügyőri munkakört betöltő, más szervhez vezényelt vagy a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerven, 
illetve a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalon kívüli szervnél szolgálatot teljesítő tagjai részére járó pénzbeli ellátás 
elszámolásáról a Kincstár azzal a szervvel köt megállapodást, amely a pénzbeli ellátás megállapítására köteles.”

 (3) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
a) 4.  § 4.  pont 4.8.  alpontjában a  „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szövegrész helyébe a  „Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 
törvény szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy egészségkárosodási járadékban részesülő 
személy esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,

b) 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „kormányzati szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormányzati 
szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban” szöveg,

c) 32.  § f )  pontjában a  „honvédelmi egészségkárosodási járadék” szövegrész helyébe a  „honvédelmi 
egészségkárosodási járadék, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény 
szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítés és egészségkárosodási járadék” szöveg,

d) 37.  § (1)  bekezdésében a „honvédelmi egészségkárosodási járadékban” szövegrész helyébe a „honvédelmi 
egészségkárosodási járadékban, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 
törvény szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy egészségkárosodási járadékban” szöveg,

e) 2. melléklet 6. pontjában az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Független Rendészeti Panasztestület, a Magyar 
Honvédség a  hivatásos, szerződéses állományú tagjaik részére” szövegrész helyébe az  „a Független 
Rendészeti Panasztestület, a Magyar Honvédség a hivatásos, szerződéses állományú tagjaik, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal a pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja részére” szöveg,

f ) 2.  melléklet 7.  pontjában az „a NAV, az  Országgyűlési Őrség a  hivatásos és szerződéses állományú tagjai” 
szövegrész helyébe az „az Országgyűlési Őrség a hivatásos és szerződéses állományú tagjai, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal a pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja” szöveg

lép.
 (4) Hatályát veszti a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi 

CXXII. törvény 6. § (1) bekezdés a) pontjában „ , a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szövegrész.
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69. Hatálybalépés

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

70. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

70. §  E törvény
a) 8. alcíme, 13. § b) és c) pontja, 34. § (4) bekezdés f ) pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,
b) 36. alcíme az  Alaptörvény T)  cikk (1)  bekezdése, XXXI.  cikk (3)  bekezdése, 45.  cikk (5)  bekezdése, valamint 

54. cikk (4) bekezdése,
c) 37. alcíme az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése,
d) 40. § a) és b) pontja az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése,
e) 41. § a) és d) pontja az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,
f ) 42. alcíme az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,
g) 43. alcíme az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,
h) 49. § a) és b) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

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

A Kormány 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó 
veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 16.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányrendelet hatálya

1. §  [Hatály, értelmező rendelkezések]
 (1) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet végző személy foglalkoztatása 

tekintetében az e rendeletben foglalt rendelkezések alkalmazásával kell eljárni.
 (2) E kormányrendelet alkalmazásában

a) honvédelmi egészségügyi szolgáltató: a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása 
alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi szervezet,

b) egészségügyi katona: a  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, a  honvédek jogállásáról 
szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 1.  § (1)  bekezdése hatálya alá tartozó, az  egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.)  
4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó,

c) egészségügyi honvédelmi alkalmazott: a  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, 
a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) hatálya alá 
tartozó, az Eütev. 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó,

d) egészségügyi tevékenység: az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)  
3. § y) pontjában meghatározott tevékenység,

e) közreműködő: az  egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a  működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja szerinti személy 
vagy szervezet.

 (3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltatóra, az egészségügyi katonára és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottra 
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) nem alkalmazható.

 (4) A  miniszter ellátási érdekből engedélyezheti a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató számára közreműködő 
igénybevételét.

2. Az egészségügyi katonákra vonatkozó veszélyhelyzeti eltérő szabályok

2. §  [Az egészségügyi katonákra vonatkozó általános szabályok]
 (1) Az egészségügyi katonára a Hjt.-t a 3–6. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) Az egészségügyi katonára a Hjt. 238. §-a alapján kiadott jogszabály rendelkezéseit alkalmazni kell.
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3. §  [Összeférhetetlenség]
 (1) A Hjt. összeférhetetlenségre vonatkozó előírásait a (2)–(12) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) Az egészségügyi katona további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint 

díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom 
alá eső szellemi tevékenység, a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható 
tevékenység) kivételével – kizárólag a miniszter előzetes engedélyével létesíthet.

 (3) Az  egészségügyi katona a  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  gyakorolható tevékenység végzésére irányuló 
jogviszonyt kizárólag a  miniszter előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a  munkavégzés időtartama részben 
azonos az egészségügyi katona munkaidejével.

 (4) Az egészségügyi katona az őt foglalkoztató honvédelmi egészségügyi szolgáltató székhelyén vagy telephelyén nem 
végezhet olyan egészségügyi tevékenységet, amire szolgálati viszonya nem terjed ki.

 (5) A (2) és (3) bekezdés szerinti engedélyre vonatkozó kérelmet a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője útján, 
annak véleményével ellátva kell megküldeni döntéshozatal céljából a  miniszter részére. A  miniszter a  döntéséről 
egyidejűleg tájékoztatja az Országos Kórházi Főigazgatóságot.

 (6) Az  egészségügyi katona az  összeférhetetlenséget a  munkáltatói jogkört gyakorló általi felszólítástól számított 
harminc napon belül köteles megszüntetni.

 (7) A (6) bekezdésben foglaltak megszegése esetén alkalmazni kell a Hjt. 82. § (2) bekezdését.
 (8) Az  egészségügyi katona a  szolgálati viszony keretében – az  Eütv. 3.  § i)  pontja szerinti sürgős szükség esetét és 

a  Kormány rendeletében meghatározott eseteket kivéve – nem nyújthat egészségügyi szolgáltatást ugyanazon 
személy számára, akinek más – e  kormányrendelet hatálya alá nem tartozó – jogviszonyban már ugyanazon 
betegség tekintetében egészségügyi szolgáltatást nyújtott.

 (9) A  vezető, továbbá a  pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult egészségügyi katona munkakörével, vezetői 
megbízásával összeférhetetlen,
a) ha hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne,
b) a  munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a  munkáltatóval rendszeres 

gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági 
tagság.

 (10) A  (9)  bekezdés szerinti összeférhetetlenség alól a  Hjt. 80.  §-ában foglaltra figyelemmel a  munkáltatói jogkört 
gyakorló felmentést adhat.

 (11) A  (9)  bekezdés b)  pontja a  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál, valamint az  egészségügyi szolgáltatást nem 
nyújtó honvédelmi szervezetnél létesített, egészségügyi tevékenység végzésére irányuló, a  szolgálati viszonyhoz 
kapcsolódó munkakörre, megbízásra nem alkalmazandó.

 (12) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője – a  védelem-egészségügyi tevékenység kivételével – az  Eütev. 
1.  §-a szerinti gyógyító-megelőző tevékenységet nem folytathat azzal, hogy ezen tevékenység végzési ideje 
a gyakorlati időbe, illetve a kötelező továbbképzésbe beszámít.

4. §  [Teljesítményértékelés]
Az 5.  § (3)  bekezdése szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetmény és a  6.  § szerinti illetmény legfeljebb 20%-os 
növelése a  Hjt. 87.  §-a szerinti teljesítményértékelés alapján történhet, ha az  értékelés kiemelkedő vagy jó szintű. 
Az illetmény növeléséről a munkáltatói jogkört gyakorló dönt.

5. §  [Illetmény]
 (1) Az egészségügyi katona illetménye el kell, hogy érje

a) a kötelező legkisebb munkabérnek,
b) középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb szakképzettséget igénylő 

munkakör betöltése esetén a garantált bérminimumnak
megfelelő összeget.

 (2) Az  orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a  Kormány rendeletében 
meghatározott munkakörben foglalkoztatott, továbbá egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint 
nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező 
egészségügyi katona, továbbá az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga 
megszerzését megelőzően – az ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel 
rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott – egészségügyi katona illetménye 
megállapítása során nem alkalmazható a Hjt. 122. § (1)–(3), (6) bekezdése, a Hjt. 123–125. §-a és a Hjt. 127–128. §-a.
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 (3) A (2) bekezdés szerinti egészségügyi katona az 1. melléklet szerinti fizetési fokozatához tartozó illetmény 106%-ára 
jogosult.

 (4) A  Hjt. 238.  § (2)  bekezdés 20.  pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben  
– az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszjtv.vhr.) 24.  § (1)  bekezdése szerint a  vezetői juttatásnak az  országos 
kórház-főigazgató által megállapított felső határán belül – megállapított mértékű vezetői illetménypótlék is 
megilleti az  állománynak a  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál a  miniszter rendeletében meghatározott 
beosztást betöltő tagját.

 (5) Ahol a Hjt. vagy a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet a (2) bekezdés szerinti egészségügyi katona
a) alapilletményét említi, ott az 1. melléklet szerinti fizetési fokozathoz tartozó, a (3) bekezdés szerinti illetményt,
b) illetményét vagy távolléti díját említi, ott az  1.  melléklet szerinti fizetési fokozathoz tartozó, a  (3)  bekezdés 

szerinti illetmény összegét
kell érteni.

 (6) Az egészségügyi katona szolgálati viszonyban töltött ideje és a fizetési fokozatának megállapítása során a Hjt. 92. § 
(2a) bekezdése szerinti pótszabadság mértéke szempontjából irányadó szolgálati időt kell figyelembe venni

 (7) Az  egészségügyi katona a  szolgálati viszonyban töltött idő alapján az  1.  melléklet szerinti – az  adott fizetési 
fokozathoz tartozó – időtartam elteltével (a továbbiakban: várakozási idő) eggyel magasabb fizetési fokozatba 
lép. A  várakozási idő elteltét követően, a  tárgyév első napjával kell a  magasabb fizetési fokozatba sorolni 
az egészségügyi katonát. A magasabb fizetési fokozat elérésével a várakozási idő újrakezdődik.

 (8) A (2) bekezdés szerinti egészségügyi katona az önként vállalt többletmunkáért – ideértve az önként vállalt ügyeletet 
és készenlétet is – díjazásra jogosult, melynek mértékét a  munkáltatói jogkört gyakorló és az  egészségügyi 
katona külön megállapodásban állapítja meg. A  (2)  bekezdés alá tartozó egészségügyi katona önként vállalt 
többletmunkájának díjazására az Eütev. nem alkalmazható.

 (9) A miniszter – az Eszjtv.vhr. 26. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az országos kórház-főigazgató által megállapított 
feltételekre és mértékre tekintettel – megállapítja a (2) bekezdés szerinti egészségügyi katona (3) bekezdés szerinti 
illetményén felül járó további díjakat, azok feltételeit és mértékét, így különösen
a) kötelezően elrendelt ügyelet,
b) készenlét,
c) rendes munkarend szerinti feladatok ellátása, ügyeleti feladatellátás, készenléti feladatellátás keretében 

történő önként vállalt többletmunkavégzés,
d) helyettesítés, valamint
e) kirendelés
esetén.

 (10) Ha az egészségügyi katona szolgálati beosztása ellátása helyett vagy mellett a honvédelmi egészségügyi szolgáltató 
vezetője rendelkezése alapján átmenetileg más egészségügyi katona szolgálati beosztásába vagy más egészségügyi 
honvédelmi alkalmazott munkakörébe tartozó feladatokat lát el 30 napon túl, és ezáltal jelentős többletmunkát 
végez, a többletmunka ellentételezésére illetményén felül részére
a) a  (2)  bekezdés szerinti egészségügyi katona helyettesítése esetén a  helyettesített (5)  bekezdés a)  pontja 

szerinti alapilletményének legfeljebb 50%-a,
b) a  (2)  bekezdés hatálya alá nem tartozó egészségügyi katonának minősülő egészségügyi katona 

helyettesítése esetén a helyettesített Hjt. 123. § szerinti alapilletményének legfeljebb 50%-a,
c) az  egészségügyi honvédelmi alkalmazott helyettesítése esetén a  helyettesített honvédelmi alkalmazott 

illetményének legfeljebb 50%-a
állapítható meg.

 (11) Ha a szolgálati viszonyának általa kezdeményezett megszüntetését követően az érintett személy 12 hónapon belül 
egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít, akkor az egészségügyi szolgálati jogviszonyban megállapított illetménye 
egy évig nem haladhatja meg a korábbi jogviszony megszűnésekor irányadó illetményét.

 (12) A  Hjt. 38.  § (1a)  bekezdés b)  pontjában, 46.  § (1)  bekezdés r)–s)  pontjában, 47.  § (1a)  bekezdésében,  
59.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 92.  § (2a)  bekezdésében, 197.  § (3)  bekezdésében és 215.  § (1)  bekezdés 
e) pontjában az ott felsorolt jogviszonyokon túl az egészségügyi szolgálati jogviszonyt is érteni kell.
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6. §  [Az egészségügyi szakdolgozónak minősülő egészségügyi katona illetményére vonatkozó eltérő szabályok]
Az 5. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó egészségügyi katona az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok 
szerinti – törvényben és a  Kormány rendeletében és a  Hjt. felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben 
meghatározott – illetményre, valamint illetménypótlékra jogosult.

3. Az egészségügyi honvédelmi alkalmazottakra vonatkozó veszélyhelyzeti eltérő szabályok

7. §  [Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott jogviszonyára vonatkozó általános szabályok]
 (1) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazottra a Haj.tv.-t a 7–12. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntethető áthelyezéssel a Haj.tv. és az Eszjtv. hatálya alá 

tartozó munkáltatók között.
 (3) A  Haj.tv. alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az  Eszjtv. szerinti 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időt.
 (4) Az  egészségügyi honvédelmi alkalmazottra a  Haj.tv. 92/C–93.  §-a alapján kiadott jogszabály rendelkezéseit 

alkalmazni kell.

8. §  [Összeférhetetlenség]
 (1) A Haj.tv. összeférhetetlenségre vonatkozó előírásait a (2)–(12) bekezdésben foglalt sajátos szabályokra figyelemmel 

kell alkalmazni.
 (2) Az  egészségügyi honvédelmi alkalmazott további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más 

keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – gyakorolható tevékenység kivételével –  
kizárólag a miniszter előzetes engedélyével létesíthet.

 (3) Az  egészségügyi honvédelmi alkalmazott a  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  gyakorolható tevékenység 
végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a  miniszter előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a  munkavégzés 
időtartama részben azonos az egészségügyi honvédelmi alkalmazott munkaidejével.

 (4) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott az őt foglalkoztató honvédelmi egészségügyi szolgáltató székhelyén vagy 
telephelyén nem végezhet olyan egészségügyi tevékenységet, amire honvédelmi alkalmazotti jogviszonya nem 
terjed ki.

 (5) A (2) és (3) bekezdés szerinti engedélyre vonatkozó kérelmet a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője útján, 
annak véleményével ellátva kell megküldeni döntéshozatal céljából a  miniszter részére. A  miniszter a  döntéséről 
egyidejűleg tájékoztatja az Országos Kórházi Főigazgatóságot.

 (6) Az  egészségügyi honvédelmi alkalmazott az  összeférhetetlenséget a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató általi 
felszólítástól számított harminc napon belül köteles megszüntetni.

 (7) A (6) bekezdésben foglaltak megszegése esetén alkalmazni kell a Haj.tv. 50. § (4) bekezdését.
 (8) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott a honvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében – az Eütv. 3. § i) pontja 

szerinti sürgős szükség esetét és a  Kormány rendeletében meghatározott eseteket kivéve – nem nyújthat 
egészségügyi szolgáltatást ugyanazon személy számára, akinek más – e kormányrendelet hatálya alá nem tartozó – 
jogviszonyban már ugyanazon betegség tekintetében egészségügyi szolgáltatást nyújtott.

 (9) A vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult egészségügyi honvédelmi alkalmazott munkakörével, 
vezetői megbízásával összeférhetetlen,
a) ha hozzátartozójával irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne,
b) a  munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a  munkáltatóval rendszeres 

gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági 
tagság.

 (10) A (9) bekezdés szerinti összeférhetetlenség alól a munkáltató felmentést adhat.
 (11) A  (9)  bekezdés b)  pontja a  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál, valamint az  egészségügyi szolgáltatást 

nem nyújtó honvédelmi szervezetnél létesített, egészségügyi tevékenység végzésére irányuló, a  egészségügyi 
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó munkakörre, vezetői megbízásra nem alkalmazandó.

 (12) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője – a  védelem-egészségügyi tevékenység kivételével – az  Eütev. 
1.  §-a szerinti gyógyító-megelőző tevékenységet nem folytathat azzal, hogy ezen tevékenység végzési ideje 
a gyakorlati időbe, illetve a kötelező továbbképzésbe beszámít.
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9. §  [Minősítés]
A 10.  § (3)  bekezdése szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetmény és a  11.  § szerinti illetmény legfeljebb 20%-os 
növelése minősítés alapján történhet, ha az egészségügyi honvédelmi alkalmazott kiválóan alkalmas minősítést kap. 
Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott minősítését évente legalább egy alkalommal el kell végezni.

10. §  [Illetmény]
 (1) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott illetménye el kell, hogy érje

a) a kötelező legkisebb munkabérnek,
b) középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb szakképzettséget igénylő 

munkakör betöltése esetén a garantált bérminimumnak
megfelelő összeget.

 (2) Az  orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a  Kormány rendeletében 
meghatározott munkakörben foglalkoztatott, továbbá egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint 
nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező 
egészségügyi honvédelmi alkalmazott, továbbá az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést 
lezáró szakvizsga megszerzését megelőzően – az ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú 
szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott – egészségügyi 
honvédelmi alkalmazott illetménye megállapítása során nem alkalmazható a Haj.tv. 62–76. §-a és a Haj.tv. 82. §-a.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott az  1.  melléklet szerinti fizetési fokozatához tartozó 
illetményre jogosult.

 (4) Ahol a  Haj.tv. vagy a  felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet a  (2)  bekezdés szerinti egészségügyi 
honvédelmi alkalmazott illetményét említi, ott az  1.  melléklet szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményt kell 
érteni.

 (5) A  (2)  bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott esetében a  munka törvénykönyvéről szóló  
2012. évi I. törvény 148–149.  §-át, 151.  § (1)–(4)  bekezdését és 152.  §-át azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a távolléti díj megállapításakor az 1. melléklet szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményt kell figyelembe venni.

 (6) A honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott magasabb vezetői, vagy vezetői megbízással rendelkező 
egészségügyi honvédelmi alkalmazottat a  Haj.tv. 70.  § (2)  bekezdésében foglaltnál magasabb mértékű vezetői 
pótlék illeti meg, melynek mértékét a Haj.tv. 93. § 7. pontja alapján kiadott rendelet állapítja meg az Eszjtv.vhr. 24. § 
(1) bekezdése szerint a vezetői juttatásnak az országos kórház-főigazgató által megállapított felső határán belül.

 (7) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött idejét és fizetési fokozatát 
a Haj.tv. 83. § (1)–(2) bekezdése szerint kell megállapítani.

 (8) A  (2)  bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott a  honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött 
idő alapján a várakozási idő elteltével eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A várakozási idő elteltét követően, 
a  tárgyév első napjával kell a  magasabb fizetési fokozatba sorolni az  egészségügyi honvédelmi alkalmazottat. 
A magasabb fizetési fokozat elérésével a várakozási idő újrakezdődik.

 (9) A  (2)  bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott az  önként vállalt többletmunkáért – ideértve 
az önként vállalt ügyeletet és készenlétet is – díjazásra jogosult, melynek mértékét a munkáltató és az egészségügyi 
honvédelmi alkalmazott külön megállapodásban állapítja meg. A  (2)  bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi 
alkalmazott önként vállalt többletmunkájának díjazására az Eütev. nem alkalmazható.

 (10) A miniszter – az Eszjtv.vhr. 26. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az országos kórház-főigazgató által megállapított 
feltételekre és mértékre tekintettel – megállapítja a  (2)  bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott 
1. melléklet szerinti illetményén felül járó további díjakat, azok feltételeit és mértékét, így különösen
a) kötelezően elrendelt ügyelet,
b) készenlét,
c) rendes munkarend szerinti feladatok ellátása, ügyeleti feladatellátás, készenléti feladatellátás keretében 

történő önként vállalt többletmunkavégzés,
d) helyettesítés, valamint
e) kirendelés
esetén.
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 (11) Ha az egészségügyi honvédelmi alkalmazott munkaköre ellátása helyett vagy mellett a honvédelmi egészségügyi 
szolgáltató vezetője rendelkezése alapján átmenetileg más egészségügyi katona szolgálati beosztásába vagy más 
egészségügyi honvédelmi alkalmazott munkakörébe tartozó feladatokat lát el 30 napon túl, és ezáltal jelentős 
többletmunkát végez, a többletmunka ellentételezésére illetményén felül részére
a) a helyettesített egészségügyi honvédelmi alkalmazott illetményének legfeljebb 50%-a,
b) az  5.  § (2)  bekezdése szerinti egészségügyi katona helyettesítése esetén a  helyettesített 5.  § (5)  bekezdés 

a) pontja szerinti alapilletményének legfeljebb 50%-a,
c) az 5. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó egészségügyi katona helyettesítése esetén a Hjt. 123. §-a szerinti 

alapilletményének legfeljebb 50%-a
állapítható meg.

 (12) Ha a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának általa kezdeményezett megszüntetését követően az érintett személy 
12 hónapon belül egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít, akkor az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
megállapított illetménye egy évig nem haladhatja meg a korábbi jogviszony megszűnésekor irányadó illetményét.

11. §  [Az egészségügyi szakdolgozónak minősülő egészségügyi honvédelmi alkalmazott illetményére vonatkozó eltérő 
szabályok]
A 10.  § (2)  bekezdés hatálya alá nem tartozó egészségügyi honvédelmi alkalmazott az  egészségügyi ágazati 
előmeneteli szabályok szerinti – az  Eütev.-ben, a  Haj.tv.-ben, a  Kormány rendeletében és a  Haj.tv. felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályban meghatározott – illetményre, valamint illetménypótlékra jogosult.

12. §  [Kinevezéstől eltérő foglalkoztatás]
 (1) A miniszter döntése alapján – az országos kórház-főigazgató erre irányuló kezdeményezése esetén, a honvédelmi 

egészségügyi szolgáltató vezetője véleményének kikérését követően – egészségügyi közfeladat ellátása 
érdekében az  egészségügyi honvédelmi alkalmazott határozott időre kirendelhető egy másik fenntartóhoz 
tartozó egészségügyi szolgáltatóhoz. A  kirendelés nem veszélyeztetheti a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató 
alaprendeltetéséből, valamint a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényből fakadó feladatainak ellátását.

 (2) A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás esetén a kinevezésnek tartalmaznia kell, hogy a kirendelés időtartama tizenkét 
hónapos időszak alatt összesen a  negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem 
haladhatja meg.

 (3) A kinevezés tartalmazza, hogy nem rendelhető ki az egészségügyi honvédelmi alkalmazott
a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
b) ha a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint nagycsaládos,
c) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
d) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,
e) ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodását megállapította,
f ) a szakvizsgájának letételét megelőző fél éven belül,
g) ha öregségi nyugdíjra jogosult, és nem járul hozzá a kirendeléséhez.

 (4) Ha a  tizenhat évnél fiatalabb gyermek mindkét szülője egészségügyi katona, illetve egészségügyi honvédelmi 
alkalmazott, akkor csak az egyik szülő rendelhető ki a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

 (5) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazottat legalább tíz munkanappal korábban írásban tájékoztatni szükséges
a) a kirendelés elrendeléséről,
b) a kirendelés időtartamáról,
c) a kirendelésnek megfelelő munkavégzés helyéről,
d) a kirendelés idejére járó illetményéről,
e) a kirendeléshez kapcsolódó szállási és utazási kérdésekről.

 (6) A kirendelt egészségügyi honvédelmi alkalmazott az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást követő három munkanapon 
belül köteles jelezni, ha a kirendelés a (3) vagy (4) bekezdésbe ütközik, vagy számára aránytalan sérelemmel járna.
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4. Az egészségügyi katona és az egészségügyi honvédelmi alkalmazott adatainak nyilvántartása

13. § (1) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője az  egészségügyi katonákról, illetve az  egészségügyi honvédelmi 
alkalmazottakról a  2.  mellékletben meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást (a továbbiakban: 
alapnyilvántartás) vezet. A  2.  mellékletben nem szereplő körben – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – 
adatkezelés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.

 (2) Az  alapnyilvántartás adatai közül a  munkáltató megnevezése, az  egészségügyi katona, illetve az  egészségügyi 
honvédelmi alkalmazottak neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekből nyilvános adat.

 (3) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapnyilvántartási rendszere törvény felhatalmazásának hiányában más 
adatrendszerrel nem kapcsolható össze.

 (4) Az alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.
 (5) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál vezetett alapnyilvántartásba – az  érintetten kívül – a  következők 

jogosultak betekinteni, illetve abból adatot átvenni a  rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik 
ellátása céljából:
a) az egészségügyi katona, illetve az egészségügyi honvédelmi alkalmazott elöljárója vagy hivatali felettese,
b) a teljesítményértékelést végző vezető,
c) feladatkörének keretei között a  törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló 

szerv,
d) munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
e) az  egészségügyi katona, illetve az  egészségügyi honvédelmi alkalmazott ellen indult büntetőeljárásban 

a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság,
f ) a személyzeti, munkaügyi és illetményszámfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa 

feladatkörén belül,
g) az  adóhatóság, a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az  egészségbiztosítási szerv, az  üzemi baleseteket 

kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
 (6) Az alapnyilvántartásban rögzített adat a szolgálati jogviszony megszűnését követő 10. év végéig kezelhető.

5. Egyes jogszabályok alkalmazását kizáró és elrendelő rendelkezések

14. § (1) Az  egészségügyi katonára és az  egészségügyi honvédelmi alkalmazottra, valamint a  honvédelmi egészségügyi 
szolgáltatóra az Eszjtv.vhr. – e rendelet kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – nem alkalmazható.

 (2) Az  egészségügyi katonára és az  egészségügyi honvédelmi alkalmazottra, valamint a  honvédelmi egészségügyi 
szolgáltatóra nem alkalmazható az  egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet.

 (3) Amennyiben jogszabály az  Eszjtv. 4.  §-a szerinti összeférhetetlenségi rendelkezéseit feloldó vagy enyhítő szabályt 
állapít meg, úgy azt az egészségügyi katonára és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottra is alkalmazni kell.

6. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 16. § 2021. január 15-én lép hatályba.

16. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

17. §  A 2021. január 1. napján fennálló és e  kormányrendelet alapján engedélykötelessé váló tevékenység, illetve 
jogviszony engedélyeztetése iránti kérelmet 2021. március 1. napjáig kell az  egészségügyi katonának és 
az  egészségügyi honvédelmi alkalmazottnak a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője útján, annak 
véleményével ellátva, a  miniszter részére döntéshozatal céljából előterjesztenie. A  miniszter a  döntéséről 
egyidejűleg tájékoztatja az Országos Kórházi Főigazgatóságot.
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18. §  Ha az  5.  § (2)  bekezdése szerinti egészségügyi katona 2021. január 1-jén érvényes, 5.  § (3)  bekezdése szerinti 
illetménye kevesebb, mint a Hjt. szerinti 2020. december 31-én érvényes illetmény távolléti díjba tartozó elemeinek 
összege, akkor részére az  5.  § (3)  bekezdése szerinti illetményt a  különbözettel megnövelt összegben kell 
megállapítani.

19. §  Ha a  10.  § (2)  bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott 2021. január 1-jén érvényes,  
10. § (3) bekezdése szerinti illetménye kevesebb, mint a Haj.tv. szerinti, 2020. december 31-én érvényes illetménye, 
akkor részére a  10.  § (3)  bekezdése szerinti illetményt a  különbözettel megnövelt összegben kell megállapítani. 
A  2020. december 31-én érvényes illetmény alatt a  2020. december 31-én érvényes fizetési fokozat alapján járó 
illetmény – ideértve a  garantált illetménynél magasabb összegben megállapított illetményrészt is –, honvédelmi 
illetménykiegészítés, valamint a  honvédelmi alkalmazottat folyamatosan megillető illetménypótlékok, valamint 
a Haj.tv. 76. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti keresetkiegészítés együttes összegét kell érteni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Illetménytábla

Fizetési fokozat Gyakorlati idő
Illetmény

(Ft/hó, bruttó)

1.  0–2 év  481 486 Ft

2.  3–5 év  613 134 Ft

3.  6–10 év  861 848 Ft

4.  11–15 év  979 473 Ft

5.  16–20 év  1 044 175 Ft

6.  21–25 év  1 158 957 Ft

7.  26–30 év  1 256 300 Ft

8.  31–35 év  1 307 997 Ft

9.  36–40 év  1 417 967 Ft

10.  41–    év  1 666 040 Ft

2. melléklet a 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelethez

Az alapnyilvántartás adatköre

Az egészségügyi katona és az egészségügyi honvédelmi alkalmazott

 I.
1. neve (leánykori neve)
2. születési helye, ideje
3. anyja neve
4. TAJ száma, adóazonosító jele
5. lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma
6. családi állapota
7. gyermekeinek születési ideje
8. egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
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 II.
1. legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
2. szakképzettsége(i)
3. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör 

betöltésére jogosító okiratok adatai
4. tudományos fokozata
5. idegennyelv-ismerete

 III.
1. a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése
2. a munkahely megnevezése
3. a megszűnés módja, időpontja

 IV.
1. a Hjt. szerinti szolgálati viszony vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszony kezdete
2. állampolgársága
3. a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
4. a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok

 V.
1. a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személyt foglalkoztató 

szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
2. e szervnél a jogviszony kezdete
3. a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a  honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy jelenlegi 

besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma
4. címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
5. a teljesítményértékelés vagy minősítés időpontja és tartalma

 VI.
1. személyi juttatások

 VII.
1. a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a  honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy munkából 

való távollétének jogcíme és időtartama
 VIII.

1. a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy honvédelmi 
egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatása megszűnésének időpontja, módja

2. amennyiben a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy 
honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatása megszűnésével együtt jár a  szolgálati 
viszonyának, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának a  megszűnése, úgy ennek időpontja, módja, 
a végkielégítés adatai

 IX.
1. a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a  honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy 

munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai
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A Kormány 602/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyra vonatkozó rendelkezéseknek a veszélyhelyzet idején történő 
alkalmazásáról és egyes igazolások érvényességének meghosszabbításáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi CIX.  törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénytől (a továbbiakban: Hjt.),
b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvénytől,
c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénytől, valamint
d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvénytől
eltérően − figyelemmel arra, hogy a  koronavírus-világjárvány elleni védekezés mindenkitől aktív szerepvállalást 
követel – az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyra a (2)–(7) bekezdést kell alkalmazni.

 (2) Önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyt létesíthet – a polgármester és az alpolgármester, valamint a megyei 
közgyűlés elnöke és alelnöke kivételével – a  helyi önkormányzati képviselő, a  helyi önkormányzat képviselő-
testülete bizottságának nem képviselő tagja.

 (3) Önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyt létesíthet a  nemzetiségi önkormányzati képviselő, a  nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése bizottságának nem képviselő tagja.

 (4) Az  állományilletékes honvédelmi szervezet a  (2) és (3)  bekezdés szerinti önkéntes tartalékos katona 
(a  továbbiakban: önkéntes tartalékos katona) kiképzésre vagy tényleges szolgálatteljesítésre történő behívásának 
időpontját és várható időtartamát – figyelemmel a  közjogi tisztségéből adódó feladatainak ellátására – a  behívás 
kezdeményezését megelőzően legalább 30 nappal korábban, az  önkéntes tartalékos katonával történt előzetes 
egyeztetés eredménye szerint határozza meg, és erről tájékoztatja az  önkéntes tartalékos katona munkáltatóját. 
Az  önkéntes tartalékos katona a  behívóparancs kézhezvételétől számított 5 napon belül tájékoztatja a  képviselő-
testületet, közgyűlést.

 (5) Az önkéntes tartalékos katona a kiképzésre és a tényleges szolgálatteljesítés idejére a párttagságából fakadó jogait 
és kötelezettségeit nem gyakorolhatja, párttagságának felfüggesztésére nem köteles.

 (6) Az  önkéntes tartalékos katona a  rendelkezésre állás időszakában is köteles bejelenteni a  munkáltatói jogkör 
gyakorlójának az  országgyűlési képviselői, az  európai parlamenti képviselői, a  főpolgármesteri, főpolgármester-
helyettesi, megyei közgyűlés elnöki, alelnöki, a  polgármesteri, alpolgármesteri, társadalmi megbízatású 
polgármesteri, alpolgármesteri választáson jelöltként történt nyilvántartásba vételét, a  jelöltségtől való 
visszalépését, a tisztségbe történt megválasztását, és annak elmaradását.

 (7) A  (6)  bekezdés szerinti jelöltként történt nyilvántartással egyidejűleg az  önkéntes tartalékos katona önkéntes 
tartalékos szolgálati viszonya felfüggesztésre kerül a  jelöltségtől való visszalépésig, a  tisztségbe történt 
megválasztásig, vagy annak elmaradásáig.

2. §  Ha a  Hjt. 1.  § (1)  bekezdésének hatálya alá tartozó harctéri életmentő katona egészségügyi szakkiképzés 
elvégzéséről szóló igazolásának érvényessége a  veszélyhelyzet ideje alatt jár le, az  igazolás érvényessége 
a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik.
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3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági 
intézkedésről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) a helyi önkormányzat,
b) a helyi önkormányzat által fenntartott

ba) költségvetési szerv,
bb) nonprofit szervezet,
bc) egyéb szervezet,

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági 

társaság,
e) a  képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a  polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet
által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az  önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke 
nem lehet magasabb, mint az  ugyanazon díjnak az  e  rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és 
alkalmazandó mértéke.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet e rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 
2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.

 (3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek az e rendelet hatálybalépése előtt 
– legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre – megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon 
meghatározták a díjemelés mértékét az (1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában.

 (4) Nem kell alkalmazni az  (1)  bekezdésben foglaltakat abban az  esetben, ha a  díjemelés mértékét a  díjfizetési 
kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig számszerűsíthető módon meghatározta.
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2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak 
a veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi CIX.  törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény azzal az  eltéréssel alkalmazandó, hogy 
az egészségbiztosító a finanszírozási szerződést 30 napos felmondási idővel rendes felmondással is megszüntetheti, 
az egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerződést azonban rendes felmondással nem szüntetheti meg.

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

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 605/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt 
történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi CIX.  törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 24.  § (4)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a költségvetési szervként működő, orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem alkalmazottja
a) foglalkoztatására – az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény végrehajtásáról 

szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint az egészségügyi dolgozók 
és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) 
Korm.  rendeletben foglaltak figyelembevételével – az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi 
C. törvényt alkalmazni kell,

b) szakmai, oktatói, kutatói és tudományos tevékenységet – a  tevékenységre irányadó képesítési és egyéb, 
jogszabályban meghatározott szakmai követelmények figyelembevételével – a  jogviszonyától és 
beosztásától függetlenül végezhet.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 606/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény rendelkezéseire, 
a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Érettségi r.) 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett 
szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból
a) javító vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában,
b) pótló vizsgára bármelyik vizsgaidőszakban
lehet jelentkezni.”
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 (2) Az Érettségi r. 12. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A tanulói jogviszony megszűnése után
a) rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsgára,
b) a rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsgát követően pótló vizsgára,
c) a rendes, a pótló érettségi vizsgát követően javítóvizsgára
bármelyik vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.
(5b) Az érettségi vizsgát az adott vizsgaidőszakban hatályos vizsgakövetelmények szerint kell letenni.”

2. §  Az Érettségi r. „Átmeneti és vegyes rendelkezések” alcíme a következő 60/D. §-sal egészül ki:
„60/D.  § (1) Az  a  2020/2021. tanévben a  középiskola utolsó évfolyamán tanuló, akit egy adott vizsgatárgyból 
a  2020/2021. tanév október–novemberi érettségi vizsgaidőszakában a  SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány miatt 
sikertelen középszintű előrehozott érettségi vizsgája során pótló vizsgára utasítottak, és
a) az írásbeli vizsgarészt vagy azon gyakorlati vizsgarészt, amelyre az  írásbeli vizsgákra vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni, sikeresen teljesítette, vagy
b) aki számára a  2020/2021. tanév október–novemberi vizsgaidőszakában a  24.  § (4)  bekezdése, a  20.  § 
(7)  bekezdése vagy a  31.  § (5)  bekezdése alapján engedélyezték az  írásbeli vizsgarész vagy azon gyakorlati 
vizsgarész szóbeli vizsgarésszel pótlását, amelyre az írásbeli vizsgákra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni,
a 2020/2021. tanév május–júniusi érettségi vizsgaidőszakban a  pótló vizsgát középszinten akkor is leteheti, ha 
egyidejűleg ugyanazon vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgára is jelentkezett.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  írásbeli vizsgarész vagy azon gyakorlati vizsgarész, amelyre az  írásbeli 
vizsgákra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, nem ismételhető meg, a  pótló vizsga – a  korábban már 
sikeresen teljesített vizsgarészek mellett – csak szóbeli vizsgarészből áll.”

3. §  Az Érettségi r. 12. § (15) bekezdésében a „rendes, javító és pótló érettségi vizsgát” szövegrész helyébe a „rendes és 
javító érettségi vizsgát” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 607/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában, valamint a felnőttképzésről 
szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 29/A.  § (5)  bekezdésében a „2020. december 31.” 
szövegrész helyébe a „2021. június 30.” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 608/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet során a  személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések 
újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 16. §-a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Nem kell alkalmazni a  (2)  bekezdést, ha az  új tisztségviselőt a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályok 
szerint megválasztják.”

2. §  Az R. 22. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti határozat törvényességét az igazságügyért felelős miniszter utólag ellenőrzi.”

3. §  Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A Kjtv. 18. §-a szerinti pályázatot a veszélyhelyzet megszűnését követő három hónapon belül kell kiírni.”

4. §  Az R. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  szakértői igazolvány kizárólag postai úton, hivatalos iratként küldhető meg 
a szakértő részére.”

5. §  Az R. a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A.  § A  veszélyhelyzet ideje alatt az  ügyvédi eskü-, illetve fogadalomtételre kötelezett az  eskü-, illetve 
fogadalomtételről szóló okirat elektronikus aláírásával megkezdheti az ügyvédi tevékenységet, azzal, hogy az esküt, 
illetve a fogadalmat a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül le kell tennie, és erről aláírt eskü-, illetve 
fogadalomtételről szóló okiratot kell készíteni.”

6. §  Az R. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  veszélyhelyzet ideje alatt az  arcképes igazolvány kizárólag postai úton, hivatalos iratként küldhető meg 
az ügyvédi tevékenységet gyakorlására jogosult részére.”

7. §  Az R. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
33/A. § A veszélyhelyzet ideje alatt a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
33/B. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a közvetítői igazolvány kizárólag postai úton, hivatalos iratként küldhető meg 
a közvetítő részére.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a továbbképzési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő nyugszik.
(3) A veszélyhelyzet ideje alatt megindult, a Kvtv. 17. § (1) bekezdése szerinti rendszeres vagy eseti ellenőrzés során 
személyes meghallgatás helyett a  közvetítőt (jogi személy esetében a  jogi személy nevében közvetítőként eljárt 
alkalmazottat) és szükség szerint a jogi személy vezető tisztségviselőjét írásbeli nyilatkozattételre kell felhívni.”

8. §  Az R. a következő 37. §-sal egészül ki:
„37.  § (1) A  veszélyhelyzet során a  személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 608/2020. (XII. 18.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 23. §-t
a) a veszélyhelyzet kihirdetésekor már megüresedett, valamint
b) a veszélyhelyzet kihirdetését követően megüresedő vagy megüresedett
közjegyzői állások esetében is alkalmazni kell.
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(2) A  Módr.-rel megállapított 33/B.  § (1)  bekezdését azon közvetítők esetében is alkalmazni kell, akik a  közvetítői 
névjegyzékben már szerepelnek, de a közvetítői igazolványukat még nem vették át.
(3) A  Módr.-rel megállapított 33/B.  § (2)  bekezdését a  veszélyhelyzet kihirdetését követően lejárt továbbképzési 
időszak esetében is alkalmazni kell.”

9. §  Az R.
a) 5. § (1) bekezdésében a „hatáskörbe” szövegrész helyébe a „hatáskörébe” szöveg,
b) 16.  § (1)  bekezdésében az  „ülésezésre és a  döntéshozatalra” szövegrész helyébe az  „ülésezésre és 

a döntéshozatalra, ha titkos szavazásra kerülhet sor, az ilyen szavazás lebonyolításának módjára” szöveg,
c) 22. § (1) bekezdésében az „a szabályzatoktól” szövegrész helyébe az „az iránymutatásoktól” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi CIX.  törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt lejáró, az  állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti 
szerződés, valamint az  állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat 
kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt – de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján – 
megtett írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.

 (2) A  veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig a  nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől 
eltérően az  állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, 
illetve az  állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma nem 
módosítható úgy, hogy az a bérleti díj megemelését eredményezze.

 (3) A veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig esedékes bérleti díj a nemzeti vagyonról szóló törvény 
rendelkezéseitől eltérően korlátlanul csökkenthető.

 (4) A  veszélyhelyzet megszűnéséig megtett bérlői kezdeményezés esetén a  bérbeadó köteles megvizsgálni a  bérleti 
díj csökkentésének lehetőségét. Bérlői kezdeményezés hiányában az  állami tulajdonosi joggyakorló és a  helyi 
önkormányzat maga is kezdeményezheti a bérleti díj csökkentését.

 (5) A  (3) és (4)  bekezdés szerinti bérletidíj-csökkentés gazdaságvédelmi intézkedésnek minősül, amely keretében 
a  bérbeadó nevében eljáró személy – ideértve a  szerződést ellenjegyző vagy felülvizsgáló személyt is – nem 
vonható felelősségre a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 7.  §-ában meghatározott előírások 
megsértése miatt.
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2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.  évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

4. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépését megelőzően kötött, az  állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában 
lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződésre, valamint az  állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre 
vonatkozó bérleti szerződésre is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3.  § a)  pontja tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § b)  pontja tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § 
(1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9.  § tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10.  § és a  11.  § tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
p)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12.  § tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47.  § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § és a 14. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18–22.  § tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
f )  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, 
valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés zs)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 24.  § tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. § tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés b) és 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29.  § tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29.  §  
(1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet jogállása

1. §  A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a  továbbiakban: Intézet) az  emberi erőforrások miniszterének (a  továbbiakban: 
miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. § (1) Az Intézetet főigazgató vezeti. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
 (2) A  főigazgatót munkájában főigazgató-helyettes segíti. Az  Intézet főigazgató-helyettesét a  miniszter nevezi ki és 

menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.
 (3) A munkáltatói jogokat az Intézet alkalmazottai felett a főigazgató gyakorolja.

2. Az Intézet feladatai

3. §  A Kormány az Intézetet jelöli ki
a) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 24/A.  § (2)  bekezdése, 58.  § 

(1) bekezdése, valamint 131/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (7) bekezdése, 96. § 

(7) bekezdése, valamint 145/C. § (1) és (3) bekezdése szerinti
szociálpolitikai feladatok ellátására.

4. §  Az Intézet a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása és a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátása körében
a) ellátja a fogyatékos személyek rehabilitációjára irányuló szolgáltatások és ellátások tekintetében – ideérteve 

a  látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatást is – jogszabályban részére 
meghatározott feladatokat, és ehhez kapcsolódóan módszertani tevékenységet végez,

b) ellátja a  térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás működtetésével összefüggő, jogszabályban részére 
meghatározott feladatokat, és ehhez kapcsolódóan módszertani tevékenységet végez, továbbá ellátja 
a jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével kapcsolatos, jogszabályban részére meghatározott feladatokat,

c) közreműködik a  miniszter megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival összefüggő szakmai 
irányítói feladatainak ellátásában, e  területen jogszabályban meghatározott módszertani, szakmafejlesztési 
és koordinációs feladatokat lát el, ennek keretében szakmailag közreműködik a  megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását, a  komplex minősítést és egyéb orvosszakértői 
tevékenységet, valamint a  foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer 
működtetésében és fejlesztésében,

d) ellátja a  megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával, a  foglalkozási rehabilitációval és 
a  foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, 
valamint a szakmafejlesztési, koordinációs és tájékoztatási feladatokat,

e) a  hazai autizmusellátás szereplői közötti koordinációs tevékenységet végez, részt vesz az  autizmussal élők 
számára nyújtott szolgáltatások fejlesztésében és támogatásában,

f ) a  fogyatékos személyek egyenlő esélyű hozzáférése területén specifikus (pl. érzékenyítő, ismeretterjesztő) 
szolgáltatásokat biztosít.

5. § (1) Az Intézet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókkal, intézményekkel és hálózatokkal kapcsolatos 
feladatai körében
a) ellátja az  egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzésével és vizsgakövetelményeivel kapcsolatos 

képzésszervezési és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a  személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzésével és a vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat,

b) vezeti a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartását,
c) ellátja a  helyettes szülői és a  nevelőszülői tanfolyamot megelőző döntés-előkészítő program, valamint 

a  helyettes szülői és a  nevelőszülői tanfolyam bejelentésével és felügyeletével kapcsolatos feladatokat, 
továbbá a nevelőszülők részére a Központi Oktatási Program alapján szervezett képzések megvalósításával és 
szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat,

d) az  örökbefogadást elősegítő és az  örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek 
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló rendelet szerint felkészítő tanfolyamot szervez,
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e) ellátja a  speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és a  gyermekotthon speciális csoportjában 
szakmai munkakörben foglalkoztatott személyes gondoskodást nyújtó személyek számára felkészítő képzés 
szervezésével, a  képzés tematikájának kidolgozásával és a  felkészítő képzés elvégzéséről szóló igazolás 
kiállításával kapcsolatos feladatokat,

f ) ellátja a  hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló rendelet szerint 
a hivatásos gondnoki képzési tananyag kidolgozásával, rendelkezésre bocsátásával és a hivatásos gondnoki 
képzés nyilvántartásával összefüggő feladatokat,

g) ellátja a  támogató szolgáltatás és a  közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 
kormányrendeletben meghatározott egyes kezelő szervi feladatokat,

h) ellátja a  szociális szolgáltatások országos, rendszerszintű fogyatékosságspecifikus fejlesztésével, 
e  szolgáltatások hálózatának kialakításával, illetve a  szociális intézményi férőhelykiváltási szakmai 
koordinációs műhely kialakításával és működtetésével kapcsolatos fejlesztési feladatokat,

i) hazai források felhasználásával nyújt támogatást a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek, javítóintézetek, valamint a  fogyatékos személyeket 
tömörítő vagy azokat segítő civil szervezetek, intézmények részére,

j) módszertani feladatokat lát el, ennek keretében
ja) a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok bejegyzése 

iránti eljárásban és a  működést engedélyező szerv ellenőrzése során szakértői tevékenységet 
lát  el a  szakmai program megfelelőségének, a  szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy 
a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében,

jb) szakértőt jelöl a  komplex szükségletfelmérés elvégzésére, nyilvántartást vezet a  komplex 
szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyekről,

jc) összesíti, kiértékeli és elemzi a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és 
intézmények által szolgáltatott, és más, az  ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, 
azokat megküldi a miniszternek, és a honlapján folyamatosan közzéteszi,

jd) az  emberi erőforrások miniszterének felkérésére szakmai célvizsgálatot végez a  szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények, valamint a  gyermekotthoni és a  nevelőszülői ellátás 
szakmai megfelelőségének elősegítése érdekében,

je) közreműködik a  krízishelyzetek megelőzése és kezelése érdekében működtetett észlelő- és 
jelzőrendszerben,

jf ) javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz a fejlesztéshez szükséges források 
tervezésében, módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók 
és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,

jg) figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok 
megismerését és gyakorlati alkalmazását, valamint kutatásokat folytat, illetve szervez,

jh) részt vesz a  minőségfejlesztési stratégia, a  standardok, a  szolgáltatási protokollok, valamint 
a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,

ji) hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat 
készít a szociálpolitikai, stratégiai döntések megalapozására,

jj) új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,
jk) közreműködik az  országos szociális nyilvántartási rendszerek (szolgáltatói nyilvántartás, 

igénybevevői nyilvántartás) működtetésében és fejlesztésében.
 (2) Az (1) bekezdés j) pont ja), jd), jf ), jg), jh), ji) és jj) alpontja szerinti feladat ellátásába az Intézet bevonhatja a pályázat 

útján kiválasztott, területi szinten kijelölt szolgáltatástámogatási és szakmafejlesztési intézményeket.
 (3) Az Intézet

a) együttműködik a miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézményekkel,
b) az  (1)  bekezdés j)  pont jd), jf ), jg), jh), ji) és jj)  alpontja szerinti feladat ellátásába bevonja a  miniszter által 

kijelölt egyházi módszertani intézményeket.

6. §  Az Intézet
a) működteti

aa) a szociális ágazat képzési, koordinációs és vizsgaközpontját,
ab) a  Szociális Ágazati Portált, valamint közreműködik az  országos szociális nyilvántartási rendszerek 

működtetésében és fejlesztésében,
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b) ellátja a  Szociálpolitikai Tanács és Kollégiumai, valamint a  Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum 
működésével kapcsolatos titkársági teendőket,

c) ellátja az  Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott, feladatkörébe tartozó 
programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,

d) koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz az emberi erőforrások miniszterének a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ktfr.) 105.  § 
(1)  bekezdésében foglalt szociálpolitikai feladatainak megvalósításában, valamint figyelemmel kíséri a  Ktfr. 
105. § (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feladatok ellátásának megvalósulását.

3. Záró rendelkezések

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

8. § (1) A  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) mint kedvezményezett jogutódja 
2021. január 1-jétől az Intézet
a) a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének modernizációja,
b) a  TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és 

foglalkoztatásának segítése,
c) a TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009 „Együtt haladunk”,
d) a TIOP-3.2.4-13/1-2013-0010 Zalai autista farm létrehozása,
e) az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása,
f ) az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése,
g) az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása,
h) az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése,
i) a VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése,
j) az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése
kiemelt projektek tekintetében.

 (2) 2021. január 1-jétől az  Emberi Erőforrások Minisztériuma és a  Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai 
Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: NFSZK) mint lebonyolító között 
fennálló együttműködési megállapodásokba az  NFSZK helyébe az  Intézet lép, az  azokból származó – korábban 
az NFSZK-t megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek az Intézetet illetik, illetve terhelik.

 (3) 2021. január 1-jétől az  Emberi Erőforrások Minisztériuma és az  SZGYF mint lebonyolító között fennálló, az  Intézet 
feladatkörébe tartozó együttműködési megállapodásokba az  SZGYF helyébe az  Intézet lép, az  azokból származó 
– korábban az SZGYF-et megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek az Intézetet illetik, illetve terhelik.

9. §  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ában a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg lép.

10. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
„Záró rendelkezések” alcíme a következő 31. §-sal egészül ki:
„31. § 2021. január 1-jétől a megkötött finanszírozási szerződésekbe az SZGYF helyébe az NSZI lép be, az azokból 
származó – korábban az  SZGYF-et megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek az  NSZI-t illetik, illetve 
terhelik.”

11. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 1.  § (5)  bekezdésében az  „az SZGYF” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

(a továbbiakban: NSZI)” szöveg,
b) 12. § (1) bekezdésében az „SZGYF” szövegrész helyébe az „NSZI” szöveg,
c) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „SZGYF” szövegrész helyébe az „NSZI” szöveg,
d) 12. § (3) bekezdés b) pontjában az „SZGYF” szövegrész helyébe az „NSZI” szöveg,
e) 12. § (3) bekezdés záró szövegrészében az „SZGYF” szövegrész helyébe az „NSZI” szöveg
lép.
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12. §  A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
a) 9. § (2) bekezdésében az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI)” szöveg,
b) 9. § (3) bekezdésében az „a az SZGYF” szövegrész helyébe az „az NSZI” szöveg
lép.

13. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
 1. 1.  § (13)  bekezdésében a  „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 

Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI)” szöveg,
 2. 1.  § (14)  bekezdésében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az NSZI” 

szöveg és az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az NSZI” szöveg,
 3. 8. §-ában az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az NSZI” szöveg,
 4. 19.  § (6)  bekezdésében az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az NSZI” 

szöveg,
 5. 21/A. § (2) bekezdésében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az NSZI” 

szöveg,
 6. 21/A.  § (3)  bekezdésében az  „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal” szövegrész helyébe 

az „az NSZI-vel” szöveg és az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az NSZI” 
szöveg,

 7. 21/A. § (4) bekezdésében az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az NSZI” 
szöveg,

 8. 21/A.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrészek 
helyébe az „az NSZI” szöveg,

 9. 21/A.  § (5)  bekezdés c)  pontjában az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe 
az „az NSZI” szöveg,

10. 21/A. § (6) bekezdésében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az NSZI” 
szöveg,

11. 21/E.  § (1)  bekezdés l)  pontjában az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal” szövegrész helyébe 
az „az NSZI-vel” szöveg,

12. 21/F. § (1) bekezdésében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az NSZI” 
szöveg,

13. 21/G.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész 
helyébe az „Az NSZI” szöveg,

14. 21/H.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész 
helyébe az „Az NSZI” szöveg,

15. 21/H.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész 
helyébe az „Az NSZI” szöveg,

16. 21/H. § (3) bekezdésében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az NSZI” 
szöveg,

17. 21/H.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész 
helyébe az „Az NSZI” szöveg,

18. 21/H.  § (7)  bekezdésében az  „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrészek helyébe 
az „Az NSZI” szöveg,

19. 21/H. § (8) bekezdésében az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az NSZI” 
szöveg,

20. 21/I. § (1) bekezdésében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az NSZI” 
szöveg és az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az NSZI” szöveg,

21. 21/I. § (2) bekezdésében az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrészek helyébe az „az NSZI” 
szöveg és az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az NSZI” szöveg,

22. 21/I. § (3) bekezdésében az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrészek helyébe az „az NSZI” 
szöveg és az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz” szövegrész helyébe az „az NSZI-hez” szöveg,

23. 21/I. § (4) bekezdésében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az NSZI” 
szöveg,
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24. 21/I. § (5) bekezdésében az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az NSZI” 
szöveg,

25. 21/I.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrészek 
helyébe az „az NSZI” szöveg,

26. 21/I.  § (6)  bekezdés c)  pontjában az  „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe 
az „az NSZI” szöveg,

27. 21/I.  § (7)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész 
helyébe az „Az NSZI” szöveg,

28. 21/J.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész 
helyébe az „Az NSZI” szöveg,

29. 21/K. § (1) bekezdésében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az NSZI” 
szöveg és az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az NSZI” szöveg,

30. 21/K. § (2) bekezdésében az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az NSZI” 
szöveg,

31. 21/K.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész 
helyébe az „az NSZI” szöveg,

32. 21/K. § (4) bekezdésében az „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az NSZI” 
szöveg

lép.

14. §  Hatályát veszti a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 27. §-a.

15. §  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 4.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Főigazgatóság ellátja a fenntartott intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait.”

16. §  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5.  § (1) és (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Főigazgatóság közreműködik az  országos szociális nyilvántartási rendszerek működtetésében és 
fejlesztésében.
(2) A  Főigazgatóság ellátja az  Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetve hazai társfinanszírozásból megvalósuló 
segélycsomagosztási és kapcsolódó feladatokat a  2014–2020 és a  2021–2027 programozási időszak 
vonatkozásában.”

17. §  Hatályát veszti a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „kormányzati ügykezelői (a  továbbiakban együtt: kormánytisztviselői),” 

szövegrész,
b) 3. § (1) bekezdés d) pontja,
c) 5. § (3) bekezdés b) pontja, (5)–(9) bekezdése,
d) 4. alcíme.

18. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az általánosan illetékes működést engedélyező szerv az engedélyes bejegyzéséről, az adatmódosításról és az engedélyes 
törléséről haladéktalanul elektronikus levélben értesíti)
„b) a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet (a továbbiakban: Intézet),”

19. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az  engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a  szakmai program megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése 
szükséges, a működést engedélyező szerv)
„a) a b)–d) pontban meghatározottak kivételével az Intézetet,”
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20. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  Intézet a szakmai célvizsgálat során azt állapítja meg, hogy az engedélyes a neki nyújtott módszertani 
szolgáltatástámogatás ellenére sem felel meg a jogszabályi feltételeknek, ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti 
a működést engedélyező szervnél. Egyházi fenntartású engedélyes esetén az Intézet a kezdeményezéshez csatolja 
a  szolgáltatás tekintetében feladatkörrel rendelkező egyházi módszertani intézmény véleményét. A  működést 
engedélyező szerv a kezdeményezés alapján ellenőrzést tart.”

21. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
a) 36. § (2) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1) és (1a)” szöveg,
b) 36. § (3) bekezdésében az „a Főigazgatóságnak” szövegrész helyébe az „az Intézetnek” szöveg,
c) 37. § (1) bekezdésében az „a Főigazgatóságot” szövegrész helyébe az „az Intézetet” szöveg,
d) 37. § (2) bekezdésében az „A Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az Intézet” szöveg,
e) 43/A. § (1) bekezdésében az „a Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg,
f ) 43/A. § (2) bekezdésében az „a Főigazgatóságot” szövegrész helyébe az „az Intézetet” szöveg
lép.

22. §  Hatályát veszti a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50/E. §-a.

23. §  A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 1.  § 
(3)  bekezdésében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai 
Intézet” szöveg lép.

24. §  Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és 
működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „szolgáltatást engedélyező szerv” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 

Szociálpolitikai Intézet” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „szolgáltatást engedélyező szervnek” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 

Szociálpolitikai Intézetnek” szöveg
lép.

25. §  A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
a) 9.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság Jelnyelvi Programirodája (a továbbiakban: Programiroda)” szövegrész helyébe 
a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)” szöveg,

b) 9. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Programiroda” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg,
c) 9. § (3) bekezdésében az „a Programiroda” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg,
d) 9. § (4) bekezdésében az „A Programiroda” szövegrészek helyébe az „Az Intézet” szöveg,
e) 9. § (5) bekezdésében az „a Programiroda” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg és az „A Programiroda” 

szövegrész helyébe az „Az Intézet” szöveg,
f ) 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Programirodának” szövegrész helyébe az „az Intézetnek” szöveg,
g) 10.  § (3)  bekezdésében az  „a Programirodának. A  Programiroda” szövegrész helyébe az  „az Intézetnek. 

Az Intézet” szöveg,
h) 11. § (1) bekezdésében az „A Programiroda” szövegrész helyébe az „Az Intézet” szöveg,
i) 11. § (2) bekezdésében az „a Programiroda” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg,
j) 11. § (3) bekezdésében az „a Programiroda” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg,
k) 11. § (4) bekezdésében az „A Programiroda” szövegrész helyébe az „Az Intézet” szöveg
lép.
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26. §  A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a  Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) 
Korm. rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a  továbbiakban: SZGYF)” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdésében az  „az SZGYF-ből” szövegrész helyébe az  „a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságból (a továbbiakban: SZGYF)” szöveg
lép.

27. §  A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Cstnmr.) 3. melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

28. §  Hatályát veszti a Cstnmr. 2. melléklet 7. pontja.

29. §  A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a „Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot” szövegrész helyett a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet” szöveggel lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A Cstnmr. 3. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet 3/A. § (1a) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, 12/A. § (2) bekezdés b) pontja”

A Kormány 611/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány 
a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  § 
b) pontjában,
az 1. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
1993. évi LXXVIII. törvény 87/B. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A vásárokról, a  piacokról, és a  bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
55/2009. Korm. rendelet) 4. § (5a) bekezdésében az „A jegyző által vezetett,” szövegrész helyébe az „Az” szöveg lép.
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2. §  Hatályát veszti az 55/2009. Korm. rendelet
a) 4.  § (5)  bekezdésében az „A nyilvántartás nyilvános. A  jegyző a  nyilvántartást az  önkormányzat honlapján  

– amennyiben azzal az önkormányzat rendelkezik – közzéteszi.”,
b) 4. § (6) bekezdésében, 4/A. § (3) bekezdésében és 4/B. § (4) bekezdésében a „jegyző által a”,
c) 4/A. § (2a) bekezdésében és 4/B. § (3a) bekezdésében a „jegyző által vezetett,”,
d) 4/B.  § (3)  bekezdésében az  „A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános. A  jegyző a  nyilvántartást 

az önkormányzat honlapján – amennyiben azzal az önkormányzat rendelkezik – közzéteszi.”
szövegrész.

2. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

3. § (1) A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
210/2009. Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kereskedő a  Kertv. 3.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentésének az  1.  melléklet A)  pontjában meghatározott 
adatokat kell tartalmaznia. A bejelentést a 2. § a) és b) pontjában meghatározott hatóság (a továbbiakban: jegyző) 
a  2.  melléklet A)  pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartásba veszi. A  nyilvántartás a  2.  melléklet 
A) pontjában meghatározott adatok tekintetében – azon adatok kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás 
részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (2) A 210/2009. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jegyző a  működési engedély megadásával egyidejűleg az  üzletet a  2.  melléklet B)  pontja szerinti 
adattartalommal nyilvántartásba veszi. A  nyilvántartás a  2.  melléklet B)  pontjában meghatározott adatok 
tekintetében – azon adatok kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (3) A  210/2009. Korm. rendelet „Az országos nyilvántartás” alcím címe és 10/B.  §-a helyébe a  következő alcím cím és 
rendelkezés lép:
„Statisztikai adatok nyilvántartásból történő lekérdezésének rendje
10/B.  § A kereskedelemért felelős miniszter, valamint a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter törvényben 
meghatározott feladatai ellátása céljából a  6.  § (1)  bekezdésében és a  9.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
nyilvántartásokból közvetlenül kérdezhet le statisztikai adatokat.”

3. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és 
-közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba 
vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  társasházkezelő, az  ingatlankezelő, az  ingatlanközvetítő, valamint az  ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a  nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 499/2017. Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdés b) 
és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A bejelentés a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 
törvény 22.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatokon túl – üzletszerű ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő tevékenység esetén – a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott adatokon is 
túlmenően – tartalmazza]
„b) – ha a szolgáltató bejelenti – az elektronikus, telefonos, postai, illetve egyéb elérhetőségét,
c) természetes személy szolgáltató esetén
ca) természetes személyazonosító adatait,
cb) a szakképesítés azonosító számát, a szakképesítését tanúsító bizonyítvány számát,
cc) a szolgáltató munkáltatójának nevét és az e rendelet szerinti nyilvántartásba vételi számát,”

 (2) A 499/2017. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A bejelentés a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló  
2009. évi LXXVI. törvény 22.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatokon túl – üzletszerű ingatlanközvetítő 
vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenység esetén – a  lakások és helyiségek bérletére, valamint 
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az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott adatokon is túlmenően – tartalmazza]
„e) a  szolgáltatási tevékenységnek a  szolgáltatóra vonatkozó ágazati szabályozás szerinti szüneteltetése kezdeti, 
valamint befejező időpontját.”

 (3) A 499/2017. Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdésben foglaltakon túl az  ingatlanközvetítő, valamint az  ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
gazdálkodó szervezet szolgáltató vezető tisztségviselője, tagja, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a  továbbiakban: Pmt.) szerinti tényleges 
tulajdonosa esetében az üzleti jó hírnév keretében igazolni kell
a) a büntetlen előéletet,
b) annak tényét, hogy nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt,
c) annak tényét, hogy a  6.  § (1)  bekezdés a), c) vagy e)  pontja alapján a  bejelentést megelőző 5 éven belül 
a nyilvántartásból
ca) természetes személyként nem törölték, továbbá
cb) olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, tagja vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosa 
volt,
nem került törlésre.”

 (4) A  499/2017. Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  bekezdés 
a következő f )–i) ponttal egészül ki:
(A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha)
„e) egyéb jogszabály alapján a tevékenységét nem végezheti,
f ) személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja a  szolgáltatási tevékenység folytatásának 
feltételével már nem rendelkezik,
g) a  szolgáltató kizárólag olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy 
foglalkoztatottja, amely már nem rendelkezik a  szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételével, vagy – ide 
nem értve az  egyéni vállalkozóként személyesen közreműködő természetes személy szolgáltatót – a  szolgáltatási 
tevékenységét szünetelteti,
h) gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték,
i) az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltató esetében előírt üzleti jó hírnév 
feltételeit nem teljesíti.”

 (5) A 499/2017. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hatóság − az a) és b) pont esetén a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra, 
a  c)  pont esetén legfeljebb a  Pmt.-ben meghatározott időszakra − megtiltja a  szolgáltatási tevékenység végzését 
annak a szolgáltatónak,
a) aki a hatósági ellenőrzést akadályozza,
b) aki az  e  rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a  változástól 
számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be, és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem 
tesz eleget,
c) akivel szemben a  Pmt. rendelkezéseinek megsértésére vagy a  Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek 
nem megfelelő teljesítésére tekintettel a  felügyeletet ellátó szerv kezdeményezte az  ingatlanközvetítői vagy 
az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltató szolgáltatási tevékenységtől 
való eltiltását. ”

 (6) A 499/2017. Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § A lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter, az  igazságügyért felelős miniszter, valamint 
a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából az  5.  § 
(2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokból közvetlenül kérdezhet le statisztikai adatokat.”

 (7) A 499/2017. Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § E rendelet 4.  § (4)  bekezdése, valamint 6.  § (1)  bekezdés i)  pontja a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 
terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a  2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a  2006/70/EK bizottsági 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 
47. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”
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5. §  Hatályát veszti a 499/2017. Korm. rendelet
a) 3. § a) pont aa) alpontjában az „a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti”,
b) 4. § (1) bekezdésében az „– a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon is túlmenően –”
szövegrész.

4. Záró rendelkezések

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

7. § (1) E  rendelet 4.  § (3)–(4)  bekezdése a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről, a  648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint 
a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47.  cikk (3)  bekezdésének való 
megfelelést szolgálja.

 (2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 612/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f ) pontjában, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
j)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
o) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
79. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal az otthonteremtési támogatásról szóló határozata rendelkező részében a 14. §-ban foglaltakon túl)
„i) ha az  otthonteremtési támogatás a  Gyvt. 25.  § (5)  bekezdés g)  pontja szerinti belépési hozzájárulásra 
kerül megállapításra, felhívja a  bentlakásos szociális intézmény vagy a  támogatott lakhatás vezetőjét, hogy 
a  gondozásnak a  szociális intézménybe történő beköltözést vagy a  támogatott lakhatás igénybevételének 
megkezdését követő három éven belüli megszűnése esetén a Gyvt. 28. § (1) bekezdése alapján köteles a belépési 
hozzájárulás arányos részének összegéről a gyámhivatalt tájékoztatni.”
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2. §  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a) 15. számú melléklet 4.1.  pont k)  alpontjában az  „intézményben fizetendő egyszeri” szövegrész helyébe 

az „intézménybe vagy támogatott lakhatáshoz fizetendő belépési” szöveg,
b) 16. számú melléklet 3.10.  pontjában a  „fizetendő egyszeri” szövegrész helyébe a  „vagy támogatott 

lakhatáshoz fizetendő” szöveg,
c) 16. számú melléklet „Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:” című rész 3.  pontjában az  „intézmény 

részéről a  fizetendő hozzájárulás” szövegrész helyébe az „intézmény vagy a  támogatott lakhatás vezetője 
részéről a fizetendő belépési hozzájárulás” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a  gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet
a) 79. § (1) bekezdés h) pont nyitó szövegrészében az „– az otthonteremtési támogatás lakás-előtakarékossági 

programban való részvétel céljából történő megállapítása kivételével –” szövegrész,
b) 15. számú melléklet 4.1. pont i) alpontja,
c) 15. számú melléklet 4.3. pontja,
d) 15. számú melléklet 4.6.  pontjában az  „, illetve a  lejárat előtt hozzájárulhat az  államilag támogatott 

lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatás összegének az  általam 
a 4.1. pontban megjelölt célra való felhasználásához” szövegrész,

e) 16. számú melléklet 3.8. pontja.

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a titkos menedékházak 2021–2023. 
évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2020. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések 
hatálya 2023. december 31-éig meghosszabbodik. E  szolgáltatások támogatása tekintetében a  finanszírozási 
időszak 2023. december 31-éig tart.”

3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  rokkantsági ellátásban részesülő személy az  Mmtv. 17.  § (1)  bekezdésében foglalt értesítési kötelezettségét 
a rehabilitációs hatóság felé teljesíti.”

6. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet a következő 33. §-sal egészül ki:
„33.  § (1) Ha a  megváltozott munkaképességű személy részére 2016. május 1-jét követően – az  Mmtv. 1.  § 
(2)  bekezdés 3.  pontjában foglalt rendelkezés alkalmazásával – az  ellátás összege havi átlagjövedelem hiányában 
az Mmtv. 9. § (2) bekezdése vagy 12. § (2) bekezdése alapján került megállapításra, 2021. december 31-éig kérelmet 
nyújthat be a rehabilitációs hatósághoz az ellátási összeg felülvizsgálata céljából.
(2) Ha az  ellátási összeg felülvizsgálata során megállapítást nyer, hogy az  Mmtv. 2021. január 1-jétől hatályos 
1.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában foglalt rendelkezés alkalmazásával megállapítható ellátási összeg a  kérelmező 
számára kedvezőbb, részére a  magasabb ellátási összeget kell megállapítani. Ebben az  esetben a  megváltozott 
munkaképességű személy részére az így megállapított ellátási összeg és a ténylegesen kifizetett ellátás különbözete 
2021. január 1-jéig visszamenőlegesen is jár.”
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7. §  Hatályát veszti a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 13. alcím címe,
b) 14. alcím címe,
c) 15. alcím címe.

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

8. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A működést engedélyező szerv a 2020. december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő ideiglenes hatályú 
bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2023. december 31-éig más jogszabályi felhatalmazás 
hiányában is meghosszabbíthatja, ha a  fenntartó benyújtja a  határozatlan vagy határozott idejű bejegyzéshez 
szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét. A működést engedélyező szerv a meghosszabbítás 
kérdésében 2021. március 31-éig dönt. A  döntés véglegessé válásáig az  ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya 
meghosszabbodik.”

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési 
rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az országos jelentési rendszerbe bölcsődei ellátás esetén
a) minden év március 15-éig be kell jelenteni a nyári zárva tartás várható idejét, és
b) a  fenntartói döntés meghozatalát követő munkanap 24 óráig be kell jelenteni a  fenntartó által egyéb ok miatt 
elrendelt részleges vagy teljes zárva tartást, továbbá, ha a  zárva tartásra hatósági intézkedés miatt van szükség, 
a  hatósági határozat iktatószámát, a  hatósági határozatban elrendelt hatósági intézkedés típusát, időtartamát, 
az intézkedéssel érintett ellátotti létszámot, valamint a bölcsődei ellátás nyújtásában beállt egyéb változásokat.”

10. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § (1) Az  1.  melléklet 1.11. és 2.5.  pontja szerinti adatokat első alkalommal valamennyi szolgáltatás esetén  
2021. január 31-éig, 2020. december 31-ei jelentési időpontra kell bejelenteni.
(2) Bölcsődei ellátás esetén az 1. melléklet 2.5. pontja szerinti adatokat 2021. április 1-jei jelentési időpontra nem kell 
bejelenteni.”

11. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 12.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „nevelőszülői ellátás” szövegrész helyébe az „az 1.  melléklet 2.4.  pontja 

szerinti adatok” szöveg,
b) 12. § (1) bekezdés d) pontjában a „szolgáltatások esetén” szövegrész helyébe az „esetben” szöveg,
c) 1. melléklet 3.1.3. pontjában a „szolgáltatások esetén” szövegrész helyébe az „esetben” szöveg
lép.

6. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 612/2020. (XII. 18.) Korm. rendelethez

 1.  A  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő 1.11. alponttal egészül ki:
„1.11. Valamennyi szociális szolgáltatás:
1.11.1. a jelentési időpontban az engedélyesnél szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma,
1.11.2. a jelentési időpontban az engedélyesnél technikai munkakörben foglalkoztatottak száma,
1.11.3. a jelentési időpontban az engedélyesnél tartósan távollévő foglalkoztatottak száma.”

 2.  A  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja a következő 2.5. alponttal egészül ki:
„2.5. Valamennyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység:
2.5.1. a  jelentési időpontban az  engedélyesnél szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma a  nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülők kivételével,
2.5.2. a jelentési időpontban az engedélyesnél technikai munkakörben foglalkoztatottak száma,
2.5.3. a jelentési időpontban az engedélyesnél tartósan távollévő foglalkoztatottak száma.”

 3.  A  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1.2. a 2.4. pont szerinti adatok esetén minden hónap utolsó napja,”

A Kormány 613/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében 
szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában és
a 2. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás,  
valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló  
420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a  bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint 
a  pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 10. § c) pontja.

2. A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A nyomozás és az  előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 113.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„113. § A sértett figyelmét a feljelentés megtételekor, illetve a kihallgatásakor fel kell hívni arra, hogy a polgári jogi 
igény érvényesítésének szándékát a  vádemelés előtt is bejelentheti. A  bejelentés a  Be. 355.  § (1)  bekezdésében 
meghatározottak szerint a  jogszabályban meghatározott adattartalmú nyomtatványon is előterjeszthető. 
Ha  a  sértett kéri, a  nyomtatványt a  nyomozó hatóság a  rendelkezésére bocsátja. A  figyelmeztetést és az  arra tett 
nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni.”

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
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4. §  E rendelet 1. alcíme
a) a  bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 

megállapításáról és a  2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 614/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló  
102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítja a Miniszterelnökség
a) települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárának,
b) Magyar Falu Program Pályázati Főosztálya vezetőjének és
c) Településhálózati Koordinációs Főosztálya vezetőjének
tevékenységét.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 615/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete
az Andrássy Emlékmúzeum megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
297/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), d) és f )  pontjában, az  épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 16.2.  alpontjában és 17.  pontjában, a  településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Hatályát veszti az  Andrássy Emlékmúzeum megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 297/2018. (XII. 21.)  
Korm. rendelet.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelete
az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 182.  § (3)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet hatálya
a) az elektronikus hírközlési szolgáltatóra (a továbbiakban: szolgáltató);
b) a természetes személy végfelhasználóra
terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. ajánlat: az  ajánlati felhívásra a  szolgáltató által benyújtott, az  egyetemes szolgáltatáselem nyújtásának 

önkéntes vállalására vonatkozó dokumentum;
 2. ajánlati felhívás: a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a  továbbiakban: Elnök) által e  rendelet 

szerint közzétett, az egyetemes szolgáltatáselem nyújtásának önkéntes vállalására vonatkozó felhívás;
 3. alacsony jövedelmű fogyasztó: a 4. melléklet 1. pontja szerinti fogyasztó;
 4. címhely: településre, utcára, házszámra kiterjedő címadattal vagy helyrajzi számmal meghatározott ingatlan, 

ahol legalább egy előfizetői hozzáférési pont létesítésére alkalmas épület vagy épületcsoport található;
 5. egyetemes szolgáltató: az egyetemes szolgáltatás nyújtására kijelölt szolgáltató;
 6. egyetemes szolgáltatáselem: 2020. december 21.  napján fennálló, hatósági határozatban történő kijelölés 

alapján nyújtott egyetemes szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatás;
 7. ellátási terület: az  a  terület, amelyen a  hálózathoz tartozó valamennyi – egyetemes szolgáltatás nyújtását 

lehetővé tevő – helyhez kötött előfizetői hozzáférési pont hálózatépítő tevékenység nélkül elérhető;
 8. kijelölési eljárás: egyetemes szolgáltató kijelölésére irányuló hatósági eljárás;
 9. kijelölési határozat: egyetemes szolgáltató kijelölése tárgyában hozott hatósági határozat;
10. közvetett előny: az egyetemes szolgáltatói minőség következtében szerzett, a bevételek közé be nem épült, 

közvetett haszon pénzben kifejezett becsült értéke, melynek számszerűsítése a piaci érték oldaláról történik;
11. különleges szociális helyzetű fogyasztó: a 4. melléklet 2. pontja szerinti fogyasztó;
12. megfizethető árú egyetemes szolgáltatás: legalább a 3. § (1) bekezdése szerinti sávszélességű, legfeljebb a 4. § 

(1) bekezdése szerinti árú egyetemes szolgáltatás;
13. méltánytalan teher: az egyetemes szolgáltató tárgyévi elektronikus hírközlési szolgáltatásából származó nettó 

árbevétele 1 százalékát meghaladó, az egyetemes szolgáltatás nyújtásából származó nettó költség;
14. rendes körülmények között elérhető sebesség: az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők 

és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a  díjazás hitelességéről szóló 
NMHH rendeletben meghatározott fogalom;

15. számozási körzet: az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és 
az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendelet szerinti földrajzi számozási terület;

16. teljeskörű beszélgetési szolgáltatás: olyan multimédiás, valós idejű beszélgetést biztosító szolgáltatás, amely 
kétirányú, szimmetrikus mozgókép- (video-) átvitelt, valamint valós idejű szövegátvitelt és hangátvitelt tesz 
lehetővé két vagy több egymástól eltérő helyszínen tartózkodó személy számára.
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2. Az egyetemes szolgáltatás tartalma, ára, elérhetősége

3. § (1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 117. § (1) bekezdése szerinti egyetemes 
elektronikus hírközlési szolgáltatás (a  továbbiakban: egyetemes szolgáltatás) körébe tartozó helyhez kötött 
telefonszolgáltatás és a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás közül a helyhez kötött szélessávú internet-
hozzáférési szolgáltatás
a) rendes körülmények között elérhető letöltési sebessége legalább 8 Mbit/s és
b) rendes körülmények között elérhető feltöltési sebessége legalább 2 Mbit/s
kell, hogy legyen.

 (2) Az  Elnök megvizsgálja a  végfelhasználók számára elérhető szolgáltatásokat, és lefedetlen számozási körzetként 
azonosítja azokat a  számozási körzeteket, ahol a  végfelhasználók számára legalább az  (1)  bekezdés szerinti 
sávszélességű egyetemes szolgáltatás nem elérhető.

 (3) Az  adott számozási körzetben az  (1)  bekezdés szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatás akkor nem elérhető 
a  végfelhasználók számára, ha az  adott számozási körzetben található címhelyek több mint 1%-a egyetlen 
szolgáltató ellátási területéhez sem tartozik, és az  (1)  bekezdés szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatás 
elérhetősége ezen címhelyek esetén állami eszközzel, beavatkozással sem biztosított.

 (4) A (2) bekezdés szerinti vizsgálatok során az Elnök felhasználhatja különösen
a) az Eht. 62–66. § szerinti eljárással összefüggésben szolgáltatott adatokat;
b) az Eht. 83/C. § szerinti eljárásban szolgáltatott adatokat;
c) a szolgáltatók általános szerződési feltételeit és
d) a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) hatósági nyilvántartásaiban elérhető 

adatokat.
 (5) Ha az  Eht. 83/C.  § szerinti eljárásban szolgáltatott adatok a  vizsgálat időpontjában nem állnak rendelkezésre, és 

a  rendelkezésre álló adatokból valamely vizsgált számozási körzet esetében nem állapítható meg egyértelműen 
a  legalább az  (1)  bekezdés szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatás – (3)  bekezdésnek megfelelő  – 
elérhetősége, akkor az Elnök az adott számozási körzetet lefedetlen számozási körzetként azonosítja.

4. § (1) Az Elnök a fogyasztói árak és a fogyasztói jövedelmek vizsgálata alapján meghatározza a 3. § (1) bekezdése szerinti 
sávszélességű egyetemes szolgáltatás tekintetében azt a  maximális árat (a  továbbiakban: megfizethető ár), amely 
az alacsony jövedelmű fogyasztó vagy a különleges szociális helyzetű fogyasztó számára is biztosítja az egyetemes 
szolgáltatás igénybevételét. Az  Elnök a  megfizethető árat a  csatlakozás létesítése és a  csatlakozáson igénybe vett 
szolgáltatások tekintetében külön határozza meg a következőkre:
a) csatlakozás létesítése;
b) helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevétele;
c) helyhez kötött szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevétele és
d) helyhez kötött telefonszolgáltatás és helyhez kötött szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás együttes 

igénybevétele.
 (2) A megfizethető ár meghatározása során az Elnök felhasználhatja különösen

a) a szolgáltatók általános szerződési feltételeit;
b) a Központi Statisztikai Hivatal közzétett adatait és
c) a Hatóság saját piackutatásaiból származó adatait.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során az Elnök különösen a következő szempontokat veszi figyelembe:
a) a háztartások életszínvonalát, jövedelmi helyzetét, ezek változását;
b) a  háztartások által igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, azok volumenét, az  ezekkel 

kapcsolatos kiadásokat;
c) a háztartások fogyasztási jellegű kiadásainak mértékét, a kiadások szerkezetét, különös tekintettel a hírközlési 

szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokra; és
d) a  különböző jövedelmi szintekbe sorolt háztartások jövedelme és az  egyetemes szolgáltatás körébe 

tartozó szolgáltatásokra – helyhez kötött telefonszolgáltatásra és a  helyhez kötött internet-hozzáférési 
szolgáltatásra – fordított kiadásai közötti összefüggéseket.
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 (4) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot követően az Elnök azonosítja azokat a számozási körzeteket, ahol a szolgáltatók 
ellátási területén nem érhető el valamennyi fogyasztó számára a  megfizethető árú egyetemes szolgáltatás, és 
nem áll rendelkezésre a  megfizethető árú egyetemes szolgáltatás igénybevételét biztosító állami támogatás sem. 
Az Elnök a területek beazonosítása során az e rendelet 18. § szerinti kötelezettség alapján kialakított díjcsomagokat 
nem veszi figyelembe.

 (5) Ha a rendelkezésre álló adatokból valamely vizsgált számozási körzet esetében nem állapítható meg a megfizethető 
árú egyetemes szolgáltatás (4) bekezdés szerinti elérhetősége, akkor az Elnök az adott számozási körzetet ellátatlan 
területként azonosítja.

5. § (1) A  3. és 4.  § szerinti vizsgálatot az  Elnök legkésőbb az  egyetemes szolgáltatás nyújtására vonatkozóan a  kijelölési 
határozatok időbeli hatályának lejártát megelőző 180 napon belül végzi el. Ha az Elnök az egyetemes szolgáltatás 
nyújtására vonatkozóan nem jelölt ki egyetemes szolgáltatót, akkor a  3. és 4.  § szerinti vizsgálatot az  egyetemes 
szolgáltatással kapcsolatos piaci körülmények jelentős megváltozása esetén haladéktalanul, egyéb esetben 
az előző vizsgálat eredményének közzétételét követő 3 éven belül végzi el. Az Elnök a vizsgálat során alkalmazott 
módszereket és a vizsgálat eredményét közzéteszi a Hatóság honlapján.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételt követő 30 napon belül bárki megküldheti a vizsgálat eredményeként azonosított 
számozási körzetekkel és a  megfizethető árral kapcsolatos észrevételeit. A  beérkezett észrevételeket az  Elnök 
megvizsgálja, és a  megalapozott észrevételek alapján módosíthatja a  vizsgálat eredményeként azonosított 
számozási körzeteket, illetve a megfizethető árat.

3. Az egyetemes szolgáltató kijelölése az egyetemes szolgáltatás elérhetőségének biztosítására

6. § (1) Ha a 3. §-ban foglalt vizsgálatok eredményeként az Elnök lefedetlen számozási körzetet azonosít, az Elnök hivatalból 
hatósági eljárást indít. Az Elnök a kijelölési határozatban az adott számozási körzet tekintetében legalább 40%-os 
hozzáférési hálózati lefedettséggel rendelkező szolgáltatót vagy szolgáltatókat jelöli ki egyetemes szolgáltatóként. 
Ha az adott számozási körzet vonatkozásában egy szolgáltató hozzáférési hálózati lefedettsége sem éri el a 40%-ot, 
akkor az  Elnök a  legnagyobb hozzáférési hálózati lefedettséggel rendelkező szolgáltatót jelöli ki egyetemes 
szolgáltatóként.

 (2) Ha az  Eht. 83/C.  § szerinti eljárásban szolgáltatott adatok a  vizsgálat időpontjában nem állnak rendelkezésre, és 
a  rendelkezésre álló adatok alapján az  (1)  bekezdés szerinti kijelölés nem végezhető el, az  Elnök a  helyhez kötött 
internet-hozzáférési szolgáltatás előfizetőinek száma alapján az  adott számozási körzetben legalább 25%-os piaci 
részesedéssel rendelkező szolgáltatót vagy szolgáltatókat jelöli ki egyetemes szolgáltatóként. Ha az adott számozási 
körzet vonatkozásában egy szolgáltató piaci részesedése sem éri el a  25%-ot, akkor az  Elnök a  legnagyobb piaci 
részesedéssel rendelkező szolgáltatót jelöli ki egyetemes szolgáltatóként.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés alkalmazása során az  Elnök azon szolgáltatókat, amelyek a  tisztességtelen piaci 
magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény (a  továbbiakban: Tpvt.) 15.  § szerint egy 
vállalkozáscsoportba tartoznak, egy szolgáltatóként veszi figyelembe, és ha e szolgáltató egyetemes szolgáltatóként 
történő kijelölése indokolt, az Elnök a vállalkozáscsoportba tartozó minden szolgáltatót egyetemes szolgáltatóként 
jelöl ki.

 (4) Az  Elnök a  kijelölési határozatok véglegessé válását követő 5  napon belül a  kijelölt szolgáltatók listáját, és 
az  egyetemes szolgáltatási kötelezettség részletes tartalmát számozási körzet szerinti bontásban közzéteszi 
a Hatóság honlapján.

 (5) A  (4) bekezdés szerinti közzétételt követő 30 napon belül bármely szolgáltató jelezheti az egyetemes szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó szándékát, és kérheti egyetemes szolgáltatóként történő kijelölését. A benyújtott kérelemnek 
tartalmaznia kell az  egyetemes szolgáltatóként ellátni kívánt számozási körzetet vagy körzeteket és a  szolgáltató 
nyilatkozatát arról, hogy az  egyetemes szolgáltatásnyújtás (4)  bekezdés szerint közzétett tartalmát magára nézve 
kötelezőként elfogadja. Az  Elnök a  kérelmet a  beérkezést követő 15  napon belül elbírálja. Ha a  kérelem megfelel 
e  bekezdés szerinti feltételeknek, az  Elnök hivatalból módosítja a  kijelölési határozatot, és a  kérelmet benyújtó 
szolgáltatót is egyetemes szolgáltatóként jelöli ki a  kérelemben megjelölt számozási körzet vagy körzetek 
tekintetében.
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7. §  A kijelölési határozat számozási körzetenként tartalmazza
a) az egyetemes szolgáltató megnevezését;
b) az egyetemes szolgáltatás tárgyát;
c) az egyetemes szolgáltatás nyújtásának földrajzi területét;
d) az  egyetemes szolgáltatás nyújtása megkezdésének időpontját és az  egyetemes szolgáltatás nyújtásának 

időtartamát és
e) az egyetemes szolgáltatót az egyetemes szolgáltatással kapcsolatban terhelő kötelezettségeket.

8. § (1) Ha
a) a  Hatóság az  egyetemes szolgáltatót vagy az  egyetemes szolgáltatónak az  egyetemes szolgáltatást érintő 

szolgáltatását véglegessé vált határozatával törli az  elektronikus hírközlő hálózatokról és szolgáltatásokról 
vezetett nyilvántartásából;

b) az egyetemes szolgáltató kijelölése tárgyában hozott kijelölési határozat visszavonásra kerül, vagy
c) az egyetemes szolgáltató a 14. § (3) bekezdés szerinti bejelentést tett,
az Elnök e  körülmény bekövetkezésétől számított 60  napon belül a  3.  §-ban rögzített szempontok szerint 
megvizsgálja, hogy szükséges-e egyetemes szolgáltató kijelölése. Ha egyetemes szolgáltató kijelölése szükséges, 
az Elnök a 6. és 7. §-ban foglaltak szerint intézkedik az egyetemes szolgáltató kijelöléséről.

 (2) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben – ha az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatás tekintetében 
előfizetői szerződés alapján szolgáltatást nyújtott – az  egyetemes szolgáltató az  előfizetői szerződésben rögzített 
időpontig, de legkésőbb az  (1)  bekezdés szerinti kijelölési eljárás – ideértve a  kijelölési határozat bírósági 
felülvizsgálata iránti eljárást is – lezárultáig köteles az egyetemes szolgáltatást a korábbi kijelölési eljárásban hozott 
kijelölési határozatban foglalt változatlan feltételekkel nyújtani.

9. §  Az  egyes számozási körzetekben kijelölt egyetemes szolgáltatók listáját, az  egyetemes szolgáltatók 11.  § 
(1) bekezdése szerinti elérhetőségeit az Elnök közzéteszi a Hatóság internetes honlapján.

4. Az egyetemes szolgáltatás elérhetőségének biztosítására vonatkozó kötelezettség tartalma

10. § (1) A  6.  § szerint kijelölt egyetemes szolgáltató – a  12.  §-ban rögzített kivételekkel – előfizetői szerződés alapján 
biztosítja a legalább a 3. § (1) bekezdése szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatást a végfelhasználók számára. 
Az egyetemes szolgáltató a szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás és hangszolgáltatás elkülönült és együttes 
igénybevételét is köteles biztosítani a végfelhasználók számára az előfizető választása szerint. A szolgáltatásnyújtási 
kötelezettség – kiépített hozzáférés hiányában – az  egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, 
végfelhasználónként egy előfizetői hozzáférési pont kiépítését is magában foglalja. Ha az Elnök a számozási körzetet 
a  4.  § szerinti vizsgálatok alapján ellátatlan területként azonosította, akkor az  egyetemes szolgáltató az  adott 
számozási körzetben az  alacsony jövedelmű fogyasztó vagy a  különleges szociális helyzetű fogyasztó számára 
az egyetemes szolgáltatást megfizethető áron köteles biztosítani.

 (2) A  3.  § (1)  bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatásra, valamint az  egyetemes szolgáltatás nyújtására kötött 
előfizetői szerződésre az  elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló NMHH  rendelet 
(a továbbiakban: Eszr.) rendelkezései – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazandók.

 (3) Az  egyetemes szolgáltató nem tehet különbséget az  egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások és 
a nem annak keretében nyújtott hasonló szolgáltatások szolgáltatásminőségi követelményei tekintetében.

 (4) Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatás nyújtása során nem számíthat fel díjat olyan szolgáltatásokra 
vonatkozóan, amelyek az  előfizető által igényelt szolgáltatások nyújtásához nem szükségesek, illetve amelyek 
nyújtására az egyetemes szolgáltatásnyújtási kötelezettség alapján nem köteles.

 (5) Az  egyetemes szolgáltató az  e  § szerinti kötelezettségét vezetékes és vezeték nélküli technológia alkalmazásával 
is teljesítheti. Az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott, 3.  § (1)  bekezdése szerinti 
sávszélességű internet-hozzáférési szolgáltatás tekintetében az  elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének 
az  előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a  díjazás hitelességéről szóló 
NMHH  rendelet helyhez kötött internet szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit köteles alkalmazni, függetlenül 
attól, hogy az e § szerinti kötelezettségét vezetékes vagy vezeték nélküli technológia alkalmazásával teljesíti.
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11. § (1) A  végfelhasználó egyetemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó igénybejelentésének megtételére (ezen alcím 
alkalmazásában a  továbbiakban: igénybejelentés) az  egyetemes szolgáltató általános szerződési feltételeiben 
legalább egy nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételével történő, szóbeli vagy kétféle 
írásbeli módot biztosít, amelyek közül az egyik papíralapú.

 (2) A  végfelhasználó az  igénybejelentésben nyilatkozik arról, ha alacsony jövedelmű fogyasztóként vagy különleges 
szociális helyzetű fogyasztóként megfizethető áron igényli az  egyetemes szolgáltatást. Ha a  végfelhasználó 
az  igénybejelentésben akként nyilatkozik, hogy alacsony jövedelmű fogyasztóként vagy különleges szociális 
helyzetű fogyasztóként igényli az  egyetemes szolgáltatást, akkor nyilatkozatához mellékeli a  4.  melléklet szerinti 
jogosultságot igazoló határozat vagy hatósági bizonyítvány másolatát.

 (3) Az  Elnök legkésőbb a  kijelölési határozat véglegessé válásával egy időben a  4.  melléklet szerinti jogosultság 
igazolásával összefüggésben tájékoztatót tesz közzé a Hatóság honlapján, amelynek az Elnök által megjelölt részeit 
az egyetemes szolgáltató a honlapján közzéteszi.

 (4) Az  igénybejelentést az  egyetemes szolgáltató írásban, hangfelvétel útján vagy elektronikus formában rögzíti, és 
nyilvántartásba veszi.

 (5) Ha az  igénybejelentés hiányos, az  egyetemes szolgáltató – ha szükséges – legalább 15  napos határidő tűzésével 
az igénybejelentéssel azonos módon felkéri a végfelhasználót az igénybejelentés megfelelő kiegészítésére, amelyet 
írásban, hangfelvétel útján vagy elektronikus formában rögzít.

 (6) Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatás biztosításán túl a végfelhasználó számára – az igénybejelentés 
alapján történő előfizetői szerződéskötés során – ajánlatot tehet egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatásra vagy 
szolgáltatáscsomagra vonatkozóan is.

 (7) Az  egyetemes szolgáltató az  igénybejelentés hiánytalan beérkezését követő 15  napon belül igazolható módon 
értesíti a végfelhasználót
a) az igény elfogadásáról vagy
b) indoklással ellátva az igény 12. § (1) bekezdése szerinti elutasításáról.

 (8) Ha az  igénybejelentéssel érintett számozási körzetben a  10.  § (1)  bekezdése szerinti kötelezettség tekintetében 
más szolgáltató is kijelölésre került egyetemes szolgáltatóként, az  egyetemes szolgáltató a  (7)  bekezdés szerinti 
értesítésben tájékoztathatja erről a  végfelhasználót az  adott számozási körzetben elérhető további egyetemes 
szolgáltató megnevezésével.

 (9) Ha az egyetemes szolgáltató az igénybejelentést elfogadja, az igénybejelentés elfogadásával egyidejűleg megjelöli, 
hogy az egyetemes szolgáltatás biztosítására mikortól vállal kötelezettséget.

12. § (1) Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentést kizárólag az alábbi esetekben utasíthatja el:
a) ha az egyetemes szolgáltató a végfelhasználót a 11. § (5) bekezdése szerint az igénybejelentés kiegészítésére 

kéri fel, és a végfelhasználó a felkérésnek a határidőn belül nem tesz eleget, és a határidő meghosszabbítását 
sem kéri;

b) ha az  igényelt előfizetői hozzáférési pont földrajzi helyén elérhető olyan nyilvános helyhez kötött 
elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi legalább a 3. § (1) bekezdése szerinti sávszélességű 
egyetemes szolgáltatásnak megfelelő tartalmú szolgáltatás (a  továbbiakban: alternatív szolgáltatás) 
igénybevételét; vagy

c) ha a szolgáltatásnyújtáshoz előfizetői hozzáférési pont kiépítésére van szükség, de az egyetemes szolgáltató 
az  igénybejelentéssel érintett településen nem rendelkezik hozzáférési hálózattal, az  adott településen 
ugyanakkor más, a 6. § szerinti kijelölt egyetemes szolgáltató rendelkezik hozzáférési hálózattal.

 (2) Ha az  igény megfizethető árú egyetemes szolgáltatásra vonatkozik, és az Elnök az adott számozási körzetet a 4. § 
szerinti vizsgálatok eredményeként nem azonosította ellátatlan területként, akkor az  egyetemes szolgáltató 
az  egyetemes szolgáltatás megfizethető áron történő nyújtását elutasíthatja. Az  egyetemes szolgáltató 
az  egyetemes szolgáltatást ebben az  esetben is köteles biztosítani a  fogyasztó számára, az  elutasítás csak 
a megfizethető ár biztosítására terjedhet ki.

 (3) Az egyetemes szolgáltató a 11. § (7) bekezdése szerinti értesítésben egyértelműen megjelöli
a) az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  alternatív szolgáltatást és az  alternatív szolgáltatást biztosító 

szolgáltatót vagy
b) az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben az  adott településen a  6.  § szerint kijelölt, hozzáférési hálózattal 

rendelkező egyetemes szolgáltatót.
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 (4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt elutasítási ok alacsony jövedelmű fogyasztó vagy különleges szociális helyzetű 
fogyasztó által benyújtott, megfizethető árú egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés esetén nem 
alkalmazható, kivéve, ha az  alternatív szolgáltatást biztosító szolgáltató az  adott területen a  15.  § szerint kijelölt 
egyetemes szolgáltató.

 (5) Az egyetemes szolgáltató ajánlatot tehet a végfelhasználó számára az igénybejelentésben megjelölt szolgáltatásnak 
vagy szolgáltatásoknak megfelelő, de az  egyetemes szolgáltatástól szolgáltatásminőségi jellemzőiben eltérő, 
mobil rádiótelefon hálózaton megvalósított szolgáltatások nyújtására. Az  egyetemes szolgáltató tájékoztatja 
a végfelhasználót, hogy a felajánlott alternatív szolgáltatást vagy szolgáltatásokat nem köteles elfogadni.

13. § (1) Az egyetemes szolgáltató az általános szerződési feltételeiben feltünteti
a) az  általa egyetemes szolgáltatóként ellátott számozási körzetet vagy körzeteket, az  adott számozási 

körzethez vagy körzetekhez tartozó településeket, továbbá – ha az  adott számozási körzet vagy körzetek 
esetében a  10.  § (1)  bekezdése szerinti kötelezettség tekintetében további egyetemes szolgáltató 
is elérhető  – az  adott számozási körzetben vagy körzetekben elérhető más egyetemes szolgáltató 
megnevezését;

b) az egyetemes szolgáltatás tartalmát;
c) az  egyetemes szolgáltatás igénybevételének feltételeit, és ha az  egyetemes szolgáltató megfizethető áron 

köteles biztosítani az  egyetemes szolgáltatást, akkor egyértelműen elkülönítve az  alacsony jövedelmű 
fogyasztóra vagy a  különleges szociális helyzetű fogyasztóra és a  többi végfelhasználóra vonatkozó 
feltételeket;

d) az  egyetemes szolgáltatás díjait, és ha az  egyetemes szolgáltató megfizethető áron köteles biztosítani 
az  egyetemes szolgáltatást, akkor egyértelműen elkülönítve az  alacsony jövedelmű fogyasztóra vagy 
a különleges szociális helyzetű fogyasztóra és a többi végfelhasználóra vonatkozó díjakat, és

e) az  előfizetői hozzáférési pont kiépítésének szükségessége esetén a  kiépítéssel összefüggésben az  alacsony 
jövedelmű fogyasztónak vagy a különleges szociális helyzetű fogyasztónak nem minősülő végfelhasználónak 
felszámított díj kialakításának elveit.

 (2) Az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatásra vonatkozó információkat a  hasonló szolgáltatásokra 
vonatkozóan a  nem egyetemes szolgáltatást igénybe vevők számára kialakított ajánlataival közös elérési helyen 
helyezi el a honlapján. A honlapon elhelyezett tájékoztatásnak legalább az  (1) bekezdés a)–d) pontjában szereplő 
információkat és a 11. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatót kell tartalmaznia.

 (3) A  megfizethető árú egyetemes szolgáltatás nyújtására a  15.  § (1)  bekezdése szerint nem kijelölt egyetemes 
szolgáltató az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti kötelezettséget úgy is teljesítheti, hogy az  alacsony jövedelmű 
fogyasztó vagy a  különleges szociális helyzetű fogyasztó tekintetében elkülönült díjat nem alkalmaz, hanem 
az  alacsony jövedelmű fogyasztót vagy a  különleges szociális helyzetű fogyasztót informatikai rendszereiben 
valamely nyilvánosan elérhető díjcsomagjába sorolja be, és a  díjcsomagban szereplő díj és a  4.  § (1)  bekezdése 
szerinti díj különbözetét minden hónapban jóváírja a  fogyasztó számára. E  jóváírás a  kereskedelmi gyakorlatban 
nem tüntethető fel kedvezményként.

14. § (1) Az  egyetemes szolgáltató minden  naptári évben az  Elnök erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül 
az e rendeletben és a kijelölési határozatban előírtaknak megfelelően megküldi az Elnök részére
a) legkésőbb március 31-ig az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően az adatszolgáltatást megelőző naptári 

évre vonatkozóan, számozási körzetenként az  alacsony jövedelmű fogyasztókra vagy különleges szociális 
helyzetű fogyasztókra és a többi végfelhasználóra vonatkozóan külön bemutatva
aa) a beérkezett igénybejelentések számát,
ab) az elfogadott és elutasított igénybejelentések számát, az elutasított igénybejelentések esetén a 12. § 

(1) bekezdésében rögzített elutasítási okok szerinti bontásban,
ac) az  igénybejelentés kézhezvételétől a  11.  § (7)  bekezdése szerinti értesítés végfelhasználónak 

történő megküldéséig eltelt, napokban kifejezett átlagos időtartamot,
ad) az  elfogadott igénybejelentések teljesítésének  napokban kifejezett átlagos időtartamát a  11.  § 

(9) bekezdésében meghatározott határidő kezdő napjától számítva,
ae) azon esetek számát, amikor az  egyetemes szolgáltatás létesítéséhez további hálózati elemek 

kiépítésére volt szükség,
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af ) azon esetek számát, amikor az egyetemes szolgáltató a hozzáférés létesítéséért külön díjat számított 
fel, továbbá az  ilyen díjakból származó nettó árbevételt, ezen belül külön bemutatva az  ae)  pont 
szerinti eseteket,

ag) az  egyetemes szolgáltatás előfizetőinek időszak végi számát, az  előfizetési hónapok számát 
az időszakban,

ah) az egyetemes szolgáltatás havi díjából származó nettó árbevételt,
ai) az egyetemes szolgáltatás – havi díjon felüli – forgalmi díjából származó nettó árbevételt és
aj) a nem vezetékes technológiával kiszolgált egyetemes előfizetők időszak végi számát;

b) legkésőbb március 31-ig az  egyetemes szolgáltató által ellátott számozási körzeten vagy körzeteken belüli 
azon települések listáját, ahol nem rendelkezik kiépített helyhez kötött előfizetői hozzáférési ponttal, 
valamint

c) legkésőbb a  számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadásától számított 30  napon belül 
az éves beszámolóját és az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó – az Eht. 87. § (2) bekezdésben foglaltak 
szerint elkülönítetten nyilvántartott – bevételeit, költségeit, ráfordításait, eszközeit és forrásait.

 (2) Az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatásnyújtás megkezdésével egy időben, ezt követően változás 
esetén a  változást legalább 15  nappal megelőzően az  Elnök számára bejelenti a  11.  § (1)  bekezdése szerinti 
elérhetőségeit, és az  alacsony jövedelmű fogyasztó vagy a  különleges szociális helyzetű fogyasztó számára 
biztosított díjszabási lehetőségeket, díjcsomagokat.

 (3) Ha az  egyetemes szolgáltató a  helyi hozzáférési hálózati eszközeinek lényeges részét vagy azok egészét más 
tulajdonában lévő önálló jogalanyra kívánja átruházni, és ez  befolyásolja a  kijelölési határozatban rögzített 
szolgáltatásnyújtási kötelezettségét, az  ezzel kapcsolatos szándékát a  tervezett ügyletet megelőzően legalább 
90 nappal bejelenti az Elnöknek.

5. Az egyetemes szolgáltató kijelölése a megfizethető árú egyetemes szolgáltatás biztosítására

15. § (1) Ha a 4. §-ban foglalt vizsgálatok eredményeként az Elnök olyan számozási körzetet azonosít, ahol a megfizethető 
árú egyetemes szolgáltatás elérhetősége nem biztosított valamennyi fogyasztó számára, akkor az Elnök hivatalból 
hatósági eljárást indít. Az  Elnök a  kijelölési határozatban egy adott számozási körzetben a  megfizethető árú 
egyetemes szolgáltatás biztosítására valamennyi, az adott számozási körzetben helyhez kötött internet-hozzáférési 
szolgáltatást nyújtó, a  helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás tekintetében összességében, az  adott 
számozási körzeten kívüli előfizetőket is figyelembe véve legalább 30  000  előfizetővel rendelkező szolgáltatót 
egyetemes szolgáltatóként jelöli ki.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazása során az  Elnök azon szolgáltatókat, amelyek a  Tpvt. 15.  §-a szerint egy 
vállalkozáscsoportban tartoznak, egy szolgáltatóként veszi figyelembe, és ha e  szolgáltató egyetemes 
szolgáltatóként történő kijelölése indokolt, az Elnök a vállalkozáscsoportba tartozó minden vállalkozást egyetemes 
szolgáltatóként jelöl ki.

 (3) Az  Elnök a  kijelölési határozatok véglegessé válását követő 5  napon belül a  kijelölt szolgáltatók listáját és 
az  egyetemes szolgáltatási kötelezettség részletes tartalmát számozási körzet szerinti bontásban közzéteszi 
a Hatóság honlapján.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti közzétételt követő 30  napon belül az  Elnök számára bármely szolgáltató jelezheti 
a megfizethető árú egyetemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó szándékát, és kérheti egyetemes szolgáltatóként 
történő kijelölését. A benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell az egyetemes szolgáltatóként ellátni kívánt számozási 
körzetet vagy körzeteket és a  szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az  egyetemes szolgáltatásnyújtás (3)  bekezdés 
szerint közzétett tartalmát magára nézve kötelezőként elfogadja. Az Elnök a kérelmet a beérkezést követő 15 napon 
belül elbírálja. Ha a  kérelem megfelel e  bekezdés szerinti feltételeknek, az  Elnök hivatalból módosítja a  kijelölési 
határozatot, és kérelmet benyújtó szolgáltatót is egyetemes szolgáltatóként jelöli ki a megfizethető árú egyetemes 
szolgáltatás biztosítására a kérelemben megjelölt számozási körzet vagy körzetek tekintetében.

 (5) A kijelölési határozat számozási körzetenként tartalmazza
a) az egyetemes szolgáltató megnevezését;
b) az egyetemes szolgáltatás tárgyát;
c) az egyetemes szolgáltatás nyújtásának földrajzi területét;
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d) a megfizethető árú egyetemes szolgáltatás nyújtása megkezdésének időpontját és az egyetemes szolgáltatás 
nyújtásának időtartamát és

e) az  egyetemes szolgáltatót az  egyetemes szolgáltatással kapcsolatban terhelő kötelezettségeket, ideértve 
a  kedvezményes díjszabási lehetőségek vagy díjcsomagok nyújtásával kapcsolatos kötelezettség részletes 
tartalmát.

16. § (1) Ha
a) a  Hatóság az  egyetemes szolgáltatót vagy az  egyetemes szolgáltatónak az  egyetemes szolgáltatást érintő 

szolgáltatását véglegessé vált határozatával törli az  elektronikus hírközlő hálózatokról és szolgáltatásokról 
vezetett nyilvántartásából,

b) az egyetemes szolgáltató kijelölése tárgyában hozott kijelölési határozat visszavonásra kerül, vagy
c) az egyetemes szolgáltató a 22. § (3) bekezdése szerinti bejelentést tett
az Elnök e  körülmény bekövetkezésétől számított 60  napon belül a  4.  §-ban rögzített szempontok szerint 
megvizsgálja, hogy szükséges-e egyetemes szolgáltató kijelölése. Ha egyetemes szolgáltató kijelölése indokolt, 
az Elnök a 15. §-ban foglaltak szerint intézkedik az egyetemes szolgáltató kijelöléséről.

 (2) Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott esetekben – ha egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatás 
tekintetében előfizetői szerződés alapján szolgáltatást nyújt – az  egyetemes szolgáltató az  előfizetői 
szerződésekben rögzített időpontig, de legkésőbb az  (1)  bekezdés szerinti kijelölési eljárás – ideértve a  kijelölési 
határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárást is – lezárultáig köteles a megfizethető árú egyetemes szolgáltatást 
a korábbi kijelölési eljárásban hozott kijelölési határozatban foglalt változatlan feltételekkel nyújtani.

17. §  Az  egyes számozási körzetekben kijelölt egyetemes szolgáltatók listáját, az  egyetemes szolgáltatók 19.  § 
(1) bekezdése szerinti elérhetőségeit az Elnök közzéteszi a Hatóság internetes honlapján.

6. A megfizethető árú egyetemes szolgáltatás biztosítására vonatkozó kötelezettség tartalma

18. § (1) A  15.  § szerint kijelölt egyetemes szolgáltató – a  20.  §-ban rögzített kivételekkel – az  ellátási területén előfizetői 
szerződés alapján köteles biztosítani a  megfizethető árú egyetemes szolgáltatás igénybevételét az  alacsony 
jövedelmű fogyasztó vagy a különleges szociális helyzetű fogyasztó számára.

 (2) A  megfizethető árú egyetemes szolgáltatás nyújtására kötött előfizetői szerződésre az  Eszr. rendelkezései 
– az e rendeletben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazandók.

 (3) Az  egyetemes szolgáltató nem tehet különbséget az  egyetemes szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások és 
a nem annak keretében nyújtott hasonló szolgáltatások szolgáltatásminőségi követelményei tekintetében.

19. § (1) Az  alacsony jövedelmű fogyasztó vagy a  különleges szociális helyzetű fogyasztó a  megfizethető árú egyetemes 
szolgáltatás nyújtására vonatkozó igénybejelentésének megtételére (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
igénybejelentés) az  egyetemes szolgáltató általános szerződési feltételeiben legalább egy nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételével történő, szóbeli vagy kétféle írásbeli módot biztosít, amelyek 
közül az egyik papíralapú.

 (2) Az  alacsony jövedelmű fogyasztó vagy a  különleges szociális helyzetű fogyasztó az  igénybejelentésben 
nyilatkozik arról, hogy alacsony jövedelmű fogyasztóként vagy különleges szociális helyzetű fogyasztóként igényli 
a megfizethető árú egyetemes szolgáltatást. Az alacsony jövedelmű fogyasztó vagy a különleges szociális helyzetű 
fogyasztó a nyilatkozatához mellékeli a 4. melléklet szerinti jogosultságot igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat 
vagy hatósági bizonyítvány másolatát.

 (3) Az  Elnök legkésőbb a  kijelölési határozatok véglegessé válásával egy időben a  4.  melléklet szerinti jogosultság 
igazolásával összefüggésben tájékoztatót tesz közzé a Hatóság honlapján, amelynek az Elnök által megjelölt részeit 
az egyetemes szolgáltatók kötelesek a honlapjukon közzétenni.

 (4) Az  igénybejelentést az  egyetemes szolgáltató írásban, hangfelvétel útján vagy elektronikus formában rögzíti, és 
nyilvántartásba veszi.

 (5) Ha az  igénybejelentés hiányos, az  egyetemes szolgáltató legalább 15  napos határidő tűzésével 
az igénybejelentéssel azonos módon felkéri az alacsony jövedelmű fogyasztót vagy a különleges szociális helyzetű 
fogyasztót az  igénybejelentés megfelelő kiegészítésére, amelyet írásban, hangfelvétel útján vagy elektronikus 
formában rögzít.
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 (6) Az  egyetemes szolgáltató a  megfizethető árú egyetemes szolgáltatás biztosításán túl az  alacsony jövedelmű 
fogyasztó vagy a  különleges szociális helyzetű fogyasztó számára – az  igénybejelentés alapján történő előfizetői 
szerződéskötés során – ajánlatot tehet egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatásra vagy szolgáltatáscsomagra 
vonatkozóan is.

 (7) Az  egyetemes szolgáltató az  igénybejelentés hiánytalan beérkezését követő 15  napon belül igazolható módon 
értesíti a végfelhasználót
a) az igény elfogadásáról vagy
b) indoklással ellátva az igény 20. § (1) bekezdése szerinti elutasításáról.

 (8) Ha az egyetemes szolgáltató az igénybejelentést elfogadja, az igénybejelentés elfogadásával egyidejűleg megjelöli, 
hogy a megfizethető árú egyetemes szolgáltatás biztosítására milyen határnaptól vállal kötelezettséget. E határnap 
nem lehet későbbi, mint az igénybejelentés elfogadásától számított 90. nap.

20. §  Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentést kizárólag az alábbi esetekben utasíthatja el:
a) ha az egyetemes szolgáltató a 19. § (5) bekezdése szerint az alacsony jövedelmű fogyasztót vagy a különleges 

szociális helyzetű fogyasztót az  igénybejelentés kiegészítésére kéri fel, és az  alacsony jövedelmű fogyasztó 
vagy a különleges szociális helyzetű fogyasztó a felkérésnek a határidőn belül nem tesz eleget, és a határidő 
meghosszabbítását sem kéri, vagy

b) ha az  igénybejelentésben megjelölt előfizetői hozzáférési pont az  egyetemes szolgáltató ellátási területén 
kívül esik, és az  egyetemes szolgáltató az  adott számozási körzet vonatkozásában nincs a  6.  § szerint 
egyetemes szolgáltatóként kijelölve.

21. § (1) Az egyetemes szolgáltató az általános szerződési feltételeiben feltünteti
a) az  általa egyetemes szolgáltatóként ellátott számozási körzetet vagy körzeteket, az  adott számozási 

körzethez tartozó településeket;
b) az  egyetemes szolgáltatásnyújtási kötelezettség alapján kialakított, vagy annak megfelelő díjcsomagot, 

díjszabási lehetőséget és
c) az egyetemes szolgáltatás igénybevételének feltételeit.

 (2) Az  egyetemes szolgáltató a  megfizethető árú egyetemes szolgáltatásra vonatkozó információkat a  hasonló 
szolgáltatásokra vonatkozóan a nem egyetemes szolgáltatást igénybe vevők számára kialakított ajánlataival közös 
elérési helyen helyezi el a honlapján. A honlapon elhelyezett tájékoztatásnak legalább az (1) bekezdésben szereplő 
információkat és a  19.  § (3)  bekezdése szerinti tájékoztatót kell tartalmaznia. Az  egyetemes szolgáltatásnyújtási 
kötelezettség alapján kialakított, vagy annak megfelelő díjcsomagra vonatkozóan a  honlapon elhelyezett 
tájékoztatásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy egyetemes szolgáltatáscsomagról van szó.

22. § (1) Az  egyetemes szolgáltató minden  naptári évben az  Elnök erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül 
az  e  rendeletben, és a  kijelölési határozatban előírt kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan megküldi az  Elnök 
részére
a) legkésőbb március 31-ig az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően az adatszolgáltatást megelőző naptári 

évre vonatkozóan számozási körzetenként;
aa) a beérkezett igénybejelentések számát,
ab) az elfogadott és elutasított igénybejelentések számát, az elutasított igénybejelentések esetén a 20. § 

(1) bekezdésben rögzített elutasítási okok szerinti bontásban,
ac) az  igénybejelentés kézhezvételétől a  19.  § (7)  bekezdése szerinti értesítés végfelhasználónak 

történő megküldéséig eltelt, napokban kifejezett átlagos időtartamot,
ad) az  elfogadott igénybejelentések teljesítésének  napokban kifejezett átlagos időtartamát a  19.  § 

(8) bekezdésében meghatározott határidő kezdő napjától számítva,
ae) az  egyetemes szolgáltatás előfizetőinek időszak végi számát, az  előfizetési hónapok számát 

az időszakban,
af ) az egyetemes szolgáltatás havi díjából származó nettó árbevételt és
ag) az egyetemes szolgáltatás – havi díjon felüli – forgalmi díjából származó nettó árbevételt, valamint

b) legkésőbb a  számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadásától számított 30  napon belül 
az  éves beszámolóját és az  egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó – az  Eht. 87.  § (2)  bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően elkülönítetten nyilvántartott – bevételeit, költségeit, ráfordításait, eszközeit és 
forrásait.
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 (2) Az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatásnyújtás megkezdésével egy időben, ezt követően változás 
esetén a  változást legalább 15  nappal megelőzően az  Elnök számára bejelenti a  19.  § (1)  bekezdése szerinti 
elérhetőségeit, és az  alacsony jövedelmű fogyasztók vagy különleges szociális helyzetű fogyasztó számára 
biztosított díjszabási lehetőségeket, díjcsomagokat.

 (3) Ha az  egyetemes szolgáltató a  helyi hozzáférési hálózati eszközeinek lényeges részét vagy azok egészét más 
tulajdonában lévő önálló jogalanyra kívánja átruházni, és ez  befolyásolja a  kijelölési határozatban rögzített 
szolgáltatásnyújtási kötelezettségét, az  ezzel kapcsolatos szándékát a  tervezett ügyletet legalább 90  nappal 
megelőzően bejelenti az Elnöknek.

 (4) A  14.  § szerint adatszolgáltatásra kötelezett egyetemes szolgáltatókra az  e  §-ban foglalt rendelkezések nem 
alkalmazandók.

7. Az Eht. 117. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatáson kívüli egyetemes szolgáltatáselemek 
fenntartásának vizsgálata

23. § (1) Az  Elnök megvizsgálja az  Eht. – 2020. december 21-ét megelőzően hatályos – 117.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott következő szolgáltatáselemek egyetemes szolgáltatáselemként való fenntartásának indokoltságát:
a) a  lakosságszámhoz igazodva az Elnök által rendeletben meghatározott számú, de legalább településenként 

egy darab nyilvános telefonállomás működtetése, továbbá a kötelezően létesített nyilvános telefonállomások 
legalább 3%-a hallás-, illetve mozgáskorlátozottak által is használható kialakítással (a továbbiakban: nyilvános 
telefonállomások üzemeltetése);

b) országos belföldi tudakozó nyújtása;
c) előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálat alapján valamely szolgáltatáselemre vonatkozó egyetemes szolgáltatási 
kötelezettség további fenntartása vagy módosított formában történő fenntartása indokolt, akkor az  Elnök 
meghatározza a szolgáltatáselem pontos tartalmát.

 (3) Ha az Elnök az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján azt állapítja meg, hogy az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt 
egy vagy több szolgáltatáselem egyetemes szolgáltatáselemként történő fenntartása nem indokolt, akkor az adott 
szolgáltatáselem tekintetében az egyetemes szolgáltató kijelölését megszünteti.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során az Elnök figyelembe veszi különösen
a) a szolgáltatáselemek tényleges igénybevételét;
b) a szolgáltatáselemek helyettesíthetőségét;
c) a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos tapasztalatokat;
d) a szolgáltatáselemekkel kapcsolatos fogyasztói igényeket és
e) a  szolgáltatáselemek egyetemes szolgáltatáselemként való előírásának visszavonása esetén a  fogyasztók 

társadalmi és gazdasági életben való teljes körű részvételére gyakorolt hatást.
 (5) Az  (1) bekezdés szerinti vizsgálat elvégzéséhez az adott szolgáltatáselem tekintetében egyetemes szolgáltatóként 

kijelölt szolgáltatók az Elnök határozatában foglaltak szerint adatszolgáltatásra kötelesek.

24. § (1) Az  Elnök a  23.  § (1)  bekezdése szerinti vizsgálat eredményét közzéteszi a  Hatóság honlapján, amelyben 
–  a  szolgáltatáselemek tervezett tartalmának ismertetésével együtt – megjelöli azon szolgáltatáselemet vagy 
szolgáltatáselemeket, amelyek egyetemes szolgáltatáselemként való további fenntartása indokolt.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételt követően a szolgáltatók 30 napon belül megküldhetik a vizsgálat eredményével 
kapcsolatos észrevételeiket az Elnök számára. A beérkezett észrevételeket az Elnök megvizsgálja, és a megalapozott 
észrevételek alapján módosíthatja az egyetemes szolgáltatáselemek körét, tartalmát.

25. §  Ha a  23.  § (1)  bekezdése szerinti vizsgálat eredményeként az  Elnök olyan szolgáltatáselemet azonosít, amely 
esetében az  egyetemes szolgáltatási kötelezettség további fenntartása indokolt, az  Elnök a  24.  § (1)  bekezdése 
szerinti közzétételt követő 60  napon belül a  Hatóság internetes honlapján az  egyetemes szolgáltatáselem 
vonatkozásában ajánlati felhívást tesz közzé.

26. § (1) Az ajánlati felhívás legalább a következőket tartalmazza:
a) az ajánlati felhívás tárgyát;
b) az egyetemes szolgáltatáselemmel ellátandó földrajzi terület meghatározását;
c) az egyetemes szolgáltatáselem tartalmát, nyújtásának pénzügyi, minőségi feltételeit;
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d) az  egyetemes szolgáltatáselem nyújtása megkezdésének időpontját és az  egyetemes szolgáltatáselem 
nyújtásának időtartamát;

e) az ajánlat benyújtásának határidejét és helyét, valamint az ajánlat benyújtásának módját és formáját;
f ) a személyi, részvételi feltételeket;
g) a  szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételeket, továbbá az  ajánlathoz csatolandó dokumentumokat, 

nyilatkozatokat;
h) az  ajánlatok értékelésének elbírálási, súlyozási szempontjait, amelyek szerint valamely ajánlat a  legjobb 

ajánlatnak minősülhet; és
i) az ajánlati felhívásban foglaltak megsértésének jogkövetkezményét.

 (2) Az ajánlat benyújtására az Elnök az ajánlati felhívás közzétételétől számított legalább 45 napos határidőt biztosít.

27. § (1) Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot nyújthat be.
 (2) A  23.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti szolgáltatáselem nyújtására vonatkozó ajánlat más szolgáltató 

szolgáltatásának igénybevételével, vagy valamennyi, a  kijelölési eljárás eredményeként kijelölt egyetemes 
szolgáltató közötti együttműködés – az  érintett szolgáltatók között e  tárgyban kötött előszerződés vagy 
a szolgáltatók közötti együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat alapján történő – megvalósításával is tehető.

 (3) Az ajánlattevő ajánlatában meghatározza
a) a szolgáltatáselemet, amelyre az ajánlata irányul;
b) ha ez  az adott szolgáltatáselem vonatkozásában az  ajánlati felhívás alapján értelmezhető, az  ajánlattal 

érintett földrajzi területet;
c) ha ez az adott szolgáltatáselem vonatkozásában az ajánlati felhívás alapján értelmezhető, a szolgáltatáselem 

nyújtásához az  ajánlattevő által igénybe venni kívánt hálózat vagy hálózatok megjelölését, a  hálózat vagy 
hálózatok üzemeltetőjét, ha az nem az ajánlattevő; és

d) az ajánlati felhívásban előírt egyéb követelményekre vonatkozó ajánlatot.
 (4) Az ajánlattevő az ajánlatához csatolja

a) a 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatáselem esetében az előszerződést vagy az együttműködésre 
vonatkozó szándéknyilatkozatot, ha ezen szolgáltatáselemet más szolgáltató szolgáltatásának 
igénybevételével, vagy több szolgáltató együttműködésével kívánja nyújtani;

b) a  kijelölési eljárásban való részvételére vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy 
az  ajánlattevő e  nyilatkozatának benyújtásától kezdődően az  ajánlati felhívásban foglaltakat magára nézve 
visszavonhatatlanul, jogfenntartás és korlátozás nélkül kötelezőnek ismeri el;

c) a visszavonhatatlan és feltételt nem támasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kijelölési eljárásban való 
nyertessége esetén kíván-e hatósági szerződést kötni az egyetemes szolgáltatáselem nyújtásának tárgyában; 
valamint

d) az ajánlati felhívásban meghatározott egyéb dokumentumokat.

28. § (1) Az Elnök az ajánlat benyújtására megállapított határidő elteltét követő 10 napon belül hivatalból, az ajánlati felhívás 
tárgyát képező szolgáltatáselemenként valamennyi ajánlatot tevő szolgáltatóval és a  29.  § (3)  bekezdés a)  pontja 
szerinti valamennyi szolgáltatóval szemben megindítja a kijelölési eljárást.

 (2) Az  Elnök az  ajánlati felhívásban meghatározott elvek és szempontok alapján a  legjobb ajánlat benyújtóját jelöli 
ki egyetemes szolgáltatóként. Ha valamely szolgáltatáselem vonatkozásában csak egy érvényes ajánlat került 
benyújtásra, az  Elnök ezen ajánlat benyújtóját jelöli ki egyetemes szolgáltatóként az  adott szolgáltatáselem 
vonatkozásában.

29. § (1) Ha a benyújtott ajánlat és a tényállás tisztázása alapján az Elnök azt állapítja meg, hogy az ajánlat
a) az  ajánlati felhívás szerinti elbírálási, súlyozási szempontok körében nem értelmezhető, egymásnak 

ellentmondó vagy nyilvánvalóan lehetetlen vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelyek akadályozzák 
az ajánlat érdemi értékelését;

b) lehetetlen, túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást, vagy 
olyan nyilvánvalóan irracionális vagy megalapozatlan vállalást tartalmaz, amelyek ellentmondanak az Elnök 
rendelkezésére álló tényeknek, adatoknak, és ezáltal lehetetlenné teszik az  ajánlati felhívásban foglalt 
elbírálási, súlyozási szempontok szerinti értékelést;
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c) megalapozatlansága miatt nem alkalmas az  Eht.-ban vagy az  ajánlati felhívásban meghatározott célok 
elérésére, megvalósítására, vagy

d) az e rendeletben és az ajánlati felhívásban meghatározott érvényességi követelményeknek nem felel meg,
érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot.

 (2) Az  Elnök az  ajánlat érvénytelenségét külön végzéssel nem állapítja meg, az  ajánlat érvénytelenségét a  kijelölési 
eljárást lezáró döntésébe foglalja.

 (3) Ha valamely szolgáltatáselemre vagy – ha értelmezhető – földrajzi területre vonatkozóan nem kerül sor ajánlat 
benyújtására, vagy az Elnök valamennyi benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánította, az Elnök
a) a 23. § (1) bekezdés a) és c) pontjában szereplő szolgáltatáselem esetén az adott területen a helyhez kötött 

telefonszolgáltatás előfizetőinek száma alapján legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező szolgáltatót vagy
b) a  23.  § (1)  bekezdés b)  pontjában szereplő szolgáltatáselem esetén az  ország területén a  helyhez kötött 

telefonszolgáltatás előfizetőinek száma alapján legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező szolgáltatót
jelöli ki egyetemes szolgáltatóként.

 (4) A  (3)  bekezdés alkalmazása során az  Elnök azon szolgáltatókat, amelyek a  Tpvt. 15.  §-a szerint egy 
vállalkozáscsoportba tartoznak, egy szolgáltatóként veszi figyelembe, és ha e szolgáltató egyetemes szolgáltatóként 
történő kijelölése indokolt, az Elnök a vállalkozáscsoportba tartozó minden szolgáltatót egyetemes szolgáltatóként 
jelöl ki, és a kijelölési határozatban rögzíti a vállalkozáscsoportba tartozó egyes szolgáltatók kötelezettségeit.

30. § (1) A kijelölési határozat földrajzi területenként tartalmazza
a) az egyetemes szolgáltató megnevezését;
b) az egyetemes szolgáltatás tárgyát;
c) az egyetemes szolgáltatáselem nyújtásának földrajzi területét;
d) az  egyetemes szolgáltatáselem nyújtása megkezdésének időpontját és az  egyetemes szolgáltatás 

nyújtásának időtartamát;
e) az  egyetemes szolgáltatót az  egyetemes szolgáltatáselem nyújtásával kapcsolatban terhelő 

kötelezettségeket; és
f ) érvénytelen ajánlat esetén az ajánlat érvénytelenségét.

 (2) Ha valamely szolgáltatáselem vonatkozásában az egyetemes szolgáltató kijelölésére érvényes ajánlat alapján kerül 
sor, a kijelölt egyetemes szolgáltató és az Elnök az egyetemes szolgáltatáselem tartalmáról hatósági szerződésben 
állapodnak meg, ha a kijelölt egyetemes szolgáltató a  27. § (4) bekezdés c) pontja alapján úgy nyilatkozott, hogy 
az  egyetemes szolgáltatáselem nyújtásának tárgyában hatósági szerződést kíván kötni. A  kijelölési határozat 
ebben az  esetben csak az  (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott adatokat, továbbá – ha az  ajánlati 
felhívásra érvénytelen ajánlat is érkezik – az (1) bekezdés f ) pontjában foglaltakat tartalmazza, a kijelölési határozat 
(1) bekezdés d) és e) pontja szerinti további tartalmat a felek hatósági szerződésbe foglalják.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti esetben az  egyetemes szolgáltatáselem nyújtásához az  egyetemes szolgáltató a  saját 
hálózatán kívül más hálózatot vagy hálózatokat is igénybe kíván venni, a  hatósági szerződés tartalmazza ezen 
hálózat vagy hálózatok üzemeltetőjét, továbbá az  egyetemes szolgáltatáselem nyújtásához az  egyetemes 
szolgáltató által igénybe venni kívánt hálózattal az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti földrajzi területen ellátott 
települések megnevezését is.

 (4) A  hatósági szerződés tartalmazza az  egyetemes szolgáltató által az  ajánlatában önkéntesen vállalt egyéb 
feltételeket.

31. § (1) A  30.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetben a  kijelölési határozatnak a  kijelölt egyetemes szolgáltatóval 
történő közlését követő 10  napon belül az  Elnök – az  egyetemes szolgáltatóval való hatósági szerződéskötés 
érdekében – hivatalból hatósági eljárást indít.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti hatósági eljárásban a  kijelölt egyetemes szolgáltató nem vesz részt, vagy a  hatósági 
szerződés megkötésétől elzárkózik – ideértve azt is, ha a  kijelölt egyetemes szolgáltató az  ajánlatát visszavonja  –, 
az  ügyintézési határidőn túl a  hatósági szerződés nem köthető meg. Ebben az  esetben az  Elnök az  eljárást 
az ügyintézési határidő utolsó napján megszünteti.
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 (3) Ha az Elnök a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást a  (2) bekezdés szerint megszünteti, de ugyanazon 
földrajzi terület vonatkozásában több érvényes ajánlat is benyújtásra került, az  Elnök a  második legjobb ajánlat 
benyújtóját nyilatkozattételre hívja fel a  tekintetben, hogy az  ajánlatában foglaltak szerint vállalja-e a  hatósági 
szerződés megkötését. Ha a második legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy vállalja a hatósági 
szerződés megkötését, az  Elnök ezen nyilatkozat beérkezésétől számított 10  napon belül – a  hatósági szerződés 
megkötése iránt – hivatalból hatósági eljárást indít. Ezen eljárásra az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell.

 (4) A  (2)  bekezdésben meghatározott esetben – ha a  (3)  bekezdés nem alkalmazható, vagy a  (3)  bekezdés szerinti 
második legjobb ajánlat benyújtója nem vállalja a hatósági szerződés megkötését – az Elnök a kijelölési határozatot 
módosítja, és az  érintett földrajzi terület vonatkozásában a  29.  § (3)  bekezdése szerinti szolgáltatókat jelöli ki 
egyetemes szolgáltatóként, és a  kijelölési határozatot kiegészíti a  30.  § (1)  bekezdésében foglalt azon tartalmi 
elemekkel, amelyeket a kijelölési határozat a 30. § (2) bekezdése alapján nem tartalmazott.

 (5) Ha a kijelölési határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték, a hatósági szerződés a bíróság jogerős döntéséig 
nem köthető meg.

 (6) A hatósági szerződés megkötése és hatálybalépése közötti időtartam legfeljebb három hónap lehet.

32. § (1) Az Elnök az a)–d) pont szerinti körülmény bekövetkezésétől számított 60 napon belül ajánlati felhívást tesz közzé, és 
a 26–31. § szerint intézkedik egyetemes szolgáltató kijelöléséről, ha
a) az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatáselemet nem az  elektronikus hírközlésre vonatkozó 

szabályban és az  előfizetői szerződésben foglalt feltételekkel nyújtja, vagy az  elektronikus hírközlésre 
vonatkozó szabályban foglalt egyéb okból az Elnök az egyetemes szolgáltatás nyújtása tárgyában megkötött 
hatósági szerződést véglegessé vált és végrehajtható határozatával felmondja;

b) az  egyetemes szolgáltató és az  Elnök által az  egyetemes szolgáltatáselem nyújtása tárgyában megkötött 
hatósági szerződés megszűnik;

c) a  Hatóság az  egyetemes szolgáltatót vagy az  egyetemes szolgáltatónak az  egyetemes szolgáltatáselemet 
érintő szolgáltatását jogerősen törli az  elektronikus hírközlő hálózatokról és szolgáltatásokról vezetett 
nyilvántartásából; vagy

d) a kijelölési határozatot visszavonta.
 (2) Az  (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben az egyetemes szolgáltató a kijelölési eljárás – ideértve 

a kijelölési határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárást is – lezárultáig köteles az egyetemes szolgáltatáselemet 
a  kijelölési eljárást megelőző, korábbi kijelölési eljárásban hozott kijelölési határozatban vagy – ha az  Elnök és 
az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatáselem tartalmáról hatósági szerződésben állapodtak meg  – 
hatósági szerződésben foglalt változatlan feltételekkel nyújtani.

33. §  A  23.  § (1)  bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatáselemek tekintetében kijelölt egyetemes szolgáltatók listáját 
az Elnök közzéteszi a Hatóság honlapján.

8. Az Eht. 117. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokon kívüli egyetemes 
szolgáltatáselemek biztosítására vonatkozó kötelezettség tartalma

34. §  A 23. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt szolgáltatáselemeket az egyetemes szolgáltató a kijelölési határozatban, 
illetve a hatósági szerződésben foglalt részletes feltételek alapján biztosítja.

35. § (1) A  számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató a  23.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
szolgáltatáselem nyújtására kijelölt egyetemes szolgáltató erre irányuló írásbeli igénye alapján díjmentesen átadja 
az előfizetői adatokat az egyetemes szolgáltató számára első alkalommal az  igény kézhezvételét követő 60 napon 
belül, azt követően heti rendszerességgel. Az adatátadási kötelezettség kiterjed valamennyi olyan előfizető nevére, 
lakcímének a szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt részére és előfizetői hívószámára, akik az adataik 
előfizetői névjegyzékben történő megjelenéséhez hozzájárultak.
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 (2) A  számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti, heti rendszerességű 
adatátadás keretében jelzi a  23.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti szolgáltatáselem nyújtására kijelölt egyetemes 
szolgáltatónak, ha az előfizető bejelenti, hogy
a) az adatai megváltoztak, vagy
b) az adatai a hozzájárulásától eltérően szerepelnek az előfizetői névjegyzékben.
Ezen esetekben az előfizetői névjegyzék adatainak módosítása díjmentes.

 (3) Ha az  Elnök a  23.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti szolgáltatáselem nyújtására a  korábban kijelölt egyetemes 
szolgáltatótól eltérő szolgáltatót jelöl ki egyetemes szolgáltatóként (a  továbbiakban: új egyetemes szolgáltató), 
a  korábban kijelölt egyetemes szolgáltató az  új egyetemes szolgáltató erre irányuló írásbeli igénye kézhezvételét 
követő 30  napon belül az  általa készített előfizetői névjegyzéket díjmentesen az  új egyetemes szolgáltató 
rendelkezésére bocsátja.

 (4) A  számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató biztosítja, hogy a  hálózatából az  előfizetői 
a 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatáselem nyújtására kijelölt egyetemes szolgáltató 23. § (1) bekezdés 
b)  pontja szerinti szolgáltatását az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és 
az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló NMHH rendelet szerinti rövidített hívószámmal elérjék.

36. § (1) A  helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltató a  23.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti szolgáltatáselem 
nyújtására kijelölt egyetemes szolgáltató erre irányuló írásbeli igénye alapján díjmentesen átadja az  előfizetői 
adatokat az egyetemes szolgáltató számára, a  felek eltérő megállapodásának hiányában első alkalommal az  igény 
kézhezvételét követő 60 napon belül, azt követően minden évben március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és 
december 31-ig. Az  adatátadási kötelezettség kiterjed a  földrajzi terület valamennyi olyan előfizetőjének nevére, 
lakcímének a szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt részére és előfizetői hívószámára, akik az adataik 
előfizetői névjegyzékben történő megjelenéséhez hozzájárultak.

 (2) A  helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti adatátadás keretében jelzi 
az előfizetői névjegyzék készítésére kijelölt egyetemes szolgáltatónak, ha az előfizető bejelenti, hogy
a) az adatai megváltoztak, vagy
b) az adatai a hozzájárulásától eltérően szerepelnek az előfizetői névjegyzékben.
Ezen esetekben az előfizetői névjegyzék adatainak módosítása díjmentes.

37. §  Természetes személy előfizető számára az  előfizetői szerződés megkötésekor biztosítani kell, hogy írásban, 
hangfelvétel útján vagy más elektronikusan rögzített módon rendelkezhessen az adatai 23. § (1) bekezdés b) vagy 
c)  pontja szerinti szolgáltatáselem nyújtására kijelölt egyetemes szolgáltató által készített névjegyzékben történő 
megjelentetéséhez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról, továbbá – hozzájárulás esetén – arról, hogy 
milyen adatok feltüntetését kéri.

38. §  A  23.  § (1)  bekezdés a), b) vagy c)  pontja szerinti szolgáltatáselem nyújtására kijelölt egyetemes szolgáltató 
a kijelölési határozatban előírt kötelezettségek teljesítéséről a kijelölési határozatban rögzített rendszerességgel és 
tartalommal adatot szolgáltat az Elnök részére.

9. Az egyetemes szolgáltatás finanszírozása

39. § (1) Az  egyetemes szolgáltató – kérelmére – az  egyetemes szolgáltatás nyújtásából keletkező nettó, kizárólag üzleti 
szempontok alkalmazása esetén elkerülhető és méltánytalan tehernek minősülő költségeinek Hatóság általi 
megtérítésére jogosult.

 (2) Az  egyetemes szolgáltató a  3.  § (1)  bekezdése szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatás tekintetében csak 
az alacsony jövedelmű fogyasztó vagy a különleges szociális helyzetű fogyasztó számára nyújtott megfizethető árú 
szolgáltatásra vonatkozóan jogosult méltánytalan terheinek megtérítésére.
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 (3) Az egyetemes szolgáltató a 3. § (1) bekezdése szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatás havi díja tekintetében 
nem jogosult a megfizethető áron nyújtott egyetemes szolgáltatás méltánytalan terheinek megtérítésére, ha
a) az  egyetemes szolgáltató az  alacsony jövedelmű fogyasztó vagy a  különleges szociális helyzetű fogyasztó 

számára megfizethető áron nyújtott egyetemes szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kötelezettségét – a 13. § 
(3) bekezdésében foglalt eset kivételével – olyan díjcsomaggal teljesíti, amelyet más végfelhasználók számára 
is elérhetővé tesz, vagy a  kínálatában szerepel olyan nyilvánosan elérhető díjcsomag, amely az  egyetemes 
szolgáltatás tartalmának megfelelő szolgáltatást vagy szolgáltatásokat tartalmaz – az  internet-hozzáférési 
szolgáltatás esetében az  egyetemes szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott vagy annál magasabb 
sávszélességgel –, és a díjcsomagban szereplő havi díj megegyezik vagy kedvezőbb a megfizethető árnál;

b) valamely nyilvánosan elérhető, a  3.  § (1)  bekezdése szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatás körébe 
tartozó szolgáltatást vagy szolgáltatásokat – az  internet-hozzáférési szolgáltatás esetében az  egyetemes 
szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott vagy annál magasabb sávszélességgel – és más, az  egyetemes 
szolgáltatási kötelezettség körébe nem tartalmazó szolgáltatást is tartalmazó díjcsomag havi díjából 
az  egyetemes szolgáltatás tartalmának megfelelő szolgáltatásra eső rész megegyezik vagy kedvezőbb 
a megfizethető árnál.

 (4) A (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak teljesülését az Elnök a 40. § szerinti eljárás során vizsgálja.

40. § (1) Ha az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatásból eredő méltánytalan terhei megtérítésére igényt tart, 
a méltánytalan teher jóváhagyására irányuló kérelmét
a) az igénnyel érintett évet (a továbbiakban: tárgyév) követő év szeptember 30-ig, vagy
b) ha a  naptári évtől eltérő üzleti évet választott, szeptember 30-át követően annyi  nappal, amennyi  nappal 

üzleti évének vége a naptári év végétől eltér
nyújthatja be a Hatósághoz.
Az egyetemes szolgáltató a  kérelmet kizárólag valamennyi általa nyújtott egyetemes szolgáltatáselemre 
vonatkozóan együttesen nyújthatja be.

 (2) Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés szerinti kérelméhez mellékelten megküldi a 2. melléklet szerinti adatokat, 
dokumentumokat. A  dokumentumokat olyan formában kell mellékelni, hogy azok a  Microsoft Office Word és 
Excel 2016 verzióival olvashatóak és ellenőrizhetőek legyenek. A  dokumentumok másolatát a  társaság vezető 
tisztségviselője minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el.

 (3) Az  Elnök a  benyújtott és hiánytalan kérelem alapján a  3.  mellékletben foglalt módszertan szerint kiszámítja 
az  egyetemes szolgáltató által nyújtott egyetemes szolgáltatás nettó költségét, és dönt a  méltánytalan teher 
fennállásáról. Ha az  Elnök a  méltánytalan teher megtérítésére irányuló kérelmet jóváhagyja, az  e  tárgyban hozott 
döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül intézkedik a méltánytalan teher megtérítése iránt.

 (4) Az  Elnök a  (3)  bekezdés szerinti döntését és a  döntés alapjául szolgáló vizsgálatok eredményét a  döntés 
meghozatalát követő 20 napon belül közzéteszi honlapján.

10. Fogyatékossággal élő fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezések

41. § (1) Az Elnök a 15. § szerinti kijelölési határozatban az egyetemes szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozóan 
meghatározott időponttól számított 6 hónapon belül megvizsgálja, hogy a 4. melléklet 2. pontjában meghatározott 
különleges szociális helyzetű fogyasztók számára elérhetők és megfizethetők-e a  3.  § (1)  bekezdése szerinti 
sávszélességű egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez szükséges végberendezések, továbbá az  egyenértékű 
hozzáférést elősegítő meghatározott berendezések és szolgáltatások, beleértve szükség esetén a  teljes körű 
beszélgetési szolgáltatásokat és a  közvetítő szolgáltatásokat is. A  vizsgálat keretében az  Elnök vizsgálja a  3.  § 
(1)  bekezdése szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez szükséges végberendezések, 
az egyenértékű hozzáférést elősegítő meghatározott berendezések, illetve szolgáltatások
a) körét;
b) elérhetőségét az egyetemes szolgáltatók kínálatában; valamint
c) megfizethetőségét.

 (2) Az Elnök az (1) bekezdés c) pontja szerinti vizsgálat során különösen a következő szempontokat veszi figyelembe:
a) a  3.  § (1)  bekezdése szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban 

a  különleges szociális helyzetű fogyasztóknál felmerülő kiadásokat, különös tekintettel az  (1)  bekezdés 
a) pontja szerinti vizsgálat eredményeként azonosított berendezésekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos 
többletkiadásokra;
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b) a  különleges szociális helyzetű fogyasztók által igénybe vett hírközlési szolgáltatásokat, azok volumenét, 
az ezekkel kapcsolatos kiadásokat;

c) a különleges szociális helyzetű fogyasztók jövedelmi helyzetét, fogyasztási jellegű kiadásait és
d) a  4.  melléklet 2.  pont a)  alpontja és 2.  pont b)  alpontja szerinti támogatás, járadék mértékét, annak 

az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti vizsgálat eredményeként azonosított berendezésekkel, szolgáltatásokkal 
kapcsolatos kiadásokhoz viszonyított arányát.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során az Elnök felhasználhatja különösen:
a) a szolgáltatók általános szerződési feltételeit;
b) a Hatóság piackutatásaiból származó adatait;
c) a Központi Statisztikai Hivatal közzétett adatait és
d) a (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból származó adatokat.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálat elvégzéséhez az  egyetemes szolgáltatóként kijelölt szolgáltatók az  Elnök 
határozatában foglaltak szerint adatszolgáltatásra kötelesek.

42. § (1) Az  Elnök a  41.  § szerinti vizsgálatok során alkalmazott módszereket és a  vizsgálatok eredményét közzéteszi 
a Hatóság honlapján.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti közzétételt követően 30  napon belül bárki megküldheti a  vizsgálattal kapcsolatos 
észrevételeit. A  beérkezett észrevételeket az  Elnök megvizsgálja, és a  megalapozott észrevételek alapján 
módosíthatja a vizsgálat eredményeit.

43. §  Ha az Elnök a 41. § szerinti vizsgálatok eredményeként megállapítja, hogy a 3. § (1) bekezdése szerinti sávszélességű 
egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez szükséges végberendezések, továbbá az  egyenértékű hozzáférést 
elősegítő meghatározott berendezések és szolgáltatások – beleértve szükség esetén a  teljes körű beszélgetési 
szolgáltatásokat és a  közvetítő szolgáltatásokat is – elérhetősége vagy megfizethetősége a  15.  § szerint kijelölt 
valamely egyetemes szolgáltató esetében nem biztosított, akkor a fogyatékossággal élő fogyasztókkal kapcsolatos 
támogatási rendszer kidolgozása érdekében tájékoztatja a jogalkotásra jogosult szervet.

11. Záró rendelkezések

44. §  Ez a rendelet 2020. december 21-én lép hatályba.

45. § (1) A 3. § és 4. § szerinti vizsgálatokat az Elnök első alkalommal 2021. augusztus 31-ig végzi el.
 (2) A 14. § (1) bekezdése és a 22. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást az egyetemes szolgáltató első alkalommal 

a kijelölési határozat véglegessé válását követő évben köteles teljesíteni.
 (3) E  rendelet hatálybalépését megelőzően kijelölt egyetemes szolgáltató köteles a  31.  § szerinti hatósági szerződés 

hatálybalépéséig vagy ennek hiányában a  30.  § (1)  bekezdésében foglalt kijelölési határozatban meghatározott 
időpontig, továbbá ha az  Elnök valamely szolgáltatáselem tekintetében az  egyetemes szolgáltató kijelölését 
megszünteti, akkor a  23.  § (3)  bekezdése szerinti határozat véglegessé válásáig az  egyetemes szolgáltatáselemet 
a  kijelölési határozatban vagy – ha az  Elnök és az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatás tartalmáról 
hatósági szerződésben állapodtak meg – hatósági szerződésben foglalt változatlan feltételekkel nyújtani.

46. §  Hatályát veszti az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet.

47. §  Ez  a  rendelet az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 84–92. cikkének és VII. mellékletének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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1. melléklet a 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez

Az egyetemes szolgáltató által kötelezően benyújtandó adatok

Számozási körzet 1. Számozási körzet 2. …

Alacsony jövedelmű 

fogyasztó vagy különleges 

szociális helyzetű fogyasztó

Többi végfelhasználó

Alacsony jövedelmű 

fogyasztó vagy különleges 

szociális helyzetű fogyasztó

Többi végfelhasználó …

A beérkezett igénybejelentések száma (db)

Elfogadott igénybejelentések száma (db)

Elutasított igénybejelentések száma (db)

Ebből: 12. § (1) bekezdés a) pontja / 20. § a) pontja 
alapján elutasított (db)

Ebből: 12. § (1) bekezdés b) pontja / 20. § b) pontja 
alapján elutasított (db)

Ebből: 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján  
elutasított (db)

Ebből: 12. § (2) bekezdés alapján elutasított (db)

Az igénybejelentés 11. § (7) bekezdése / 19. § 
(7) bekezdése szerinti értesítés végfelhasználónak 
történő megküldéséig eltelt átlagos időtartama (nap)

Elfogadott igénybejelentések teljesítésének 
átlagos időtartama a 11. § (9) bekezdésében / 
19. § (8) bekezdésében meghatározott határidő 
kezdő napjától számítva (nap)

Esetek száma, ahol az egyetemes szolgáltatás 
létesítéséhez további hálózati elemek kiépítésére volt 
szükség (db)

Esetek száma, ahol a hozzáférés létesítéséért külön díjat 
számított fel (db)

Hozzáférés létesítéséért külön felszámított díjakból 
származó nettó árbevétel (Ft)
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Ebből: azon esetekhez kapcsolódó díjakból származó 
nettó árbevétel, ahol az egyetemes szolgáltatás 
létesítéséhez további hálózati elemek kiépítésére volt 
szükség (Ft)

Egyetemes szolgáltatás előfizetőinek időszak végi 
száma (db)

Egyetemes szolgáltatás előfizetési hónapjainak száma 
az időszakban (db)

Egyetemes szolgáltatás havi díjából származó nettó 
árbevétel (Ft)

Egyetemes szolgáltatás (havi díjon felüli) forgalmi 
díjából származó nettó árbevétel (Ft)
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2. melléklet a 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez

A méltánytalan teher jóváhagyására irányuló kérelemhez kötelezően mellékelt adatok, 
dokumentumok

 1. Az egyetemes szolgáltató a kérelméhez mellékeli
a) – ha az egyetemes szolgáltató az Eht. 105. §-a szerinti számviteli szétválasztási kimutatás benyújtására nem 

kötelezett – az egyetemes szolgáltató éves beszámolóját;
b) hatályos számviteli politikáját;
c) a  kérelmet alátámasztó, a  nettó költség mértékére vonatkozóan az  egyetemes szolgáltató által előzetesen 

elvégzett vizsgálatok eredményét;
d) tárgyi eszköz nyilvántartását legalább olyan részletezettséggel, amiből az előzetesen kalkulált nettó költség 

számítás alapjául szolgáló valamennyi adat egyértelműen és pontosan beazonosítható;
e) az egyetemes szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó bevételeit, költségeit és ráfordításait, valamint az eszközeit 

és forrásait tartalmazó, az Eht. 87. § (2) bekezdése szerinti számviteli kimutatásait, a kimutatásban megjelenő 
tételek tartalmi leírását, több egyetemes szolgáltatás, illetve egyetemes szolgáltatáselem nyújtása esetén 
az  egyes tételek, szolgáltatások, szolgáltatáselemek közötti megosztásának értékét és módszertanát, 
továbbá a  nettó költség számításhoz szükséges, 2.  pontban meghatározott további egyedi információt, 
dokumentumot és

f ) az  előzetesen kalkulált nettó költség és a  méltánytalan teher számításának részletes ismertetését annak 
megjelölésével, hogy a  számítás alapjául szolgáló adat a  saját számviteli nyilvántartásaiban, az  Eht. 87.  § 
(2) bekezdésében előírt számviteli kimutatásaiban pontosan hol található.

 2. Az  egyetemes szolgáltatás, valamint az  egyetemes szolgáltatáselemek nettó költségének meghatározásához 
a kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumok:
2.1. Megfizethető egyetemes szolgáltatás nyújtása esetén az analitikus nyilvántartások olyan részletezettséggel, 

amelyből az  alacsony jövedelmű fogyasztók és a  különleges szociális helyzetű fogyasztók előfizetői 
hozzáférési vonalai egyenként egyértelműen azonosíthatók:
a) az  adott szerződéshez kapcsolódó tárgyévi beruházási számlák másolata vagy a  saját teljesítésről 

készült számviteli bizonylatok másolata;
b) a  beruházás eredményeként kiépített kapacitások volumene hálózati elemenként, amely alatt 

az elektronikus hírközlő hálózat olyan, költségfelosztás céljára kialakított részegysége értendő, amit 
a  hálózat egy vagy több rétegében a  szolgáltatás biztosításához igénybe vett eszközök csoportja 
határoz meg;

c) az eszköz aktiválási bizonylatának másolata, az eszköz hasznos élettartamával;
d) az  adott analitikákhoz rendelt számviteli értékcsökkenési leírás módszertana és mértéke, pontos 

hivatkozással a számviteli politikára és a tárgyi eszköz nyilvántartásra;
e) az internet sávszélesség és a hangszolgáltatás költségeit alátámasztó dokumentumok és számítások;
f ) a bevételek részletes kimutatása, hozzáférési vonalanként;
g) a  tárgyidőszakban megkötött, valamint a  megszüntetett, megfizethető egyetemes szolgáltatási 

szerződések másolata, vagy azoknak a  szerződésben foglalt teljesítési időpontjára vonatkozó 
kivonatának benyújtása és

h) a  közvetett előnyök értéke és számítása, az  azokat alátámasztó dokumentumok és módszertanok 
csatolásával.

2.2. Nyilvános telefonállomás üzemeltetése esetén a nyilvános telefonállomások 3. melléklet 3.2. pontja szerinti 
kiválasztásához szükséges, benyújtandó adatok köre:
a) a  nyilvános állomások teljes listája, megjelölve az  egyetemes szolgáltatási kötelezettség alapján 

működtetett nyilvános állomásokat;
b) a  tárgyévben üzembe helyezett új nyilvános állomások esetén a  tárgyévi beruházási számlák 

másolata vagy a saját teljesítésről készült számviteli bizonylatok másolata;
c) a beruházás eredményeként kiépített kapacitások volumene hálózati elemenként;
d) az eszköz aktiválási bizonylatának másolata, az eszköz hasznos élettartamával;
e) az  adott analitikákhoz rendelt számviteli értékcsökkenési leírás módszertana és mértéke, pontos 

hivatkozással a számviteli politikára és a tárgyi eszköz nyilvántartásra;
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f ) az  év közben megszüntetett állomások listája, azok leszerelésének időpontjával, valamint ezek 
selejtezési bizonylatainak másolata, pontos hivatkozással a tárgyi eszköz nyilvántartásra;

g) a nyilvános telefonállomásokon nyújtott hangszolgáltatás költségeit alátámasztó dokumentumok és 
számítások, különösen pontos hivatkozással a számviteli politikára és a tárgyi eszköz nyilvántartásra;

h) a bevételek részletes kimutatása, nyilvános telefonállomásonként és
i) a  közvetett előnyök értéke és számítása, az  azokat alátámasztó dokumentumok és módszertanok 

csatolásával.
2.3. Országos belföldi tudakozó szolgáltatás esetén:

a) az országos belföldi tudakozó üzemeltetésével kapcsolatos költségeit alátámasztó dokumentumok 
és számítások;

b) a névjegyzék összeállításához kapcsolódó költségeket alátámasztó dokumentumok és számítások;
c) a bevételek részletes kimutatása és
d) a  közvetett előnyök értéke és számítása, az  azokat alátámasztó dokumentumok és módszertanok 

csatolásával.
2.4. Előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele szolgáltatáselem esetén:

a) névjegyzék előállításával kapcsolatos költségeket alátámasztó dokumentumok és számítások;
b) névjegyzék előfizetőkhöz való eljuttatásával kapcsolatos költségeket alátámasztó dokumentumok 

és számítások;
c) a bevételek részletes kimutatása és
d) a  közvetett előnyök értéke és számítása, az  azokat alátámasztó dokumentumok és módszertanok 

csatolásával.
 3. Az  egyetemes szolgáltatás, valamint az  egyetemes szolgáltatáselemek nettó költségének meghatározáshoz 

a kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumok:
a) az  általános szerződési feltételek kialakításával kapcsolatos költségeket alátámasztó részletes 

dokumentumok és számítások és
b) az  egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos szabályozói jellegű költségeket részletes 

alátámasztó dokumentumok és számítások.

3. melléklet a 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez

A nettó költség meghatározásának számítása

 1. Az  Elnök a  tárgyévi nettó költséget az  Eht. 117.  § (1)  bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatás és a  23.  § 
(1)  bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatáselemek (a  továbbiakban e  melléklet alkalmazásában együttesen: 
egyetemes szolgáltatások) nyújtásához kapcsolódó, az  egyetemes szolgáltatások nyújtásának hiányában fel nem 
merülő költségek és az egyetemes szolgáltatások nyújtásából származó bevételek és közvetett előnyök értékének 
különbségeként határozza meg.

 2. Az  Elnök az  egyetemes szolgáltató nettó költségét az  egyetemes szolgáltatásokra vonatkozóan együttesen 
határozza meg.

 3. Az Elnök a következő költségeket veszi figyelembe a számítás során:
3.1. A 3. § (1) bekezdése szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatás esetén

a) az egyetemes szolgáltatás nyújtása érdekében telepített és aktivált hozzáférési hálózati eszközöknek 
az egy évre jutó értékcsökkenését és tőkeköltségét;

b) az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó éves üzemeltetési költségét;
c) az internet szolgáltatás nyújtásához szükséges sávszélesség biztosításának éves költségét és
d) az egyetemes szolgáltatás előfizetői által bonyolított hangforgalomhoz kapcsolódó alaphálózati és 

összekapcsolási költségek éves értékét.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 282. szám 9893

3.2. A  23.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti szolgáltatáselem esetén az  egyetemes szolgáltatáselem nyújtása 
érdekében üzemeltetett nyilvános telefonállomások
a) egy évre jutó értékcsökkenését és tőkeköltségét;
b) üzemeltetésének éves költségét és
c) a  nyilvános telefonállomásokon bonyolított hangforgalomhoz kapcsolódó hálózati és 

összekapcsolási költségek éves értékét.
3.3. A 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatáselem esetén

a) a belföldi tudakozó üzemeltetésével kapcsolatos éves hálózati költségeket és
b) a  névjegyzék összeállításához kapcsolódóan a  tárgyévben felmerült költségeket, a  fogyasztói, 

fogyasztási adatbázisok kialakításának költségét.
3.4. A 23. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatáselem esetén

a) a névjegyzék összeállításához kapcsolódó éves adminisztratív költségeket;
b) a névjegyzék előállításával kapcsolatosan a tárgyévben felmerült költségeket és
c) a névjegyzék előfizetőkhöz való eljuttatásával kapcsolatosan a tárgyévben felmerült költségeket.

3.5. Az egyetemes szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan:
a) az általános szerződési feltételek kialakításával kapcsolatosan a tárgyévben felmerült költségeket és
b) az  egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatosan a  tárgyévben felmerült szabályozói 

jellegű költségeket.
 4. Az Elnök a következő, a tárgyévre jutó bevételeket veszi figyelembe a számítás során:

4.1. a 3. § (1) bekezdése szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatás esetén
a) az  egyetemes szolgáltatás előfizetői által a  hozzáférés létesítéséért fizetett díjakból, az  egyetemes 

szolgáltatás igénybevételéért fizetett havi díjból, a  havi díjon felül fizetett forgalmi díjakból és 
az  egyetemes szolgáltatással összefüggésben bármilyen jogcímen az  előfizetőktől származó 
bevételeket és

b) az egyetemes szolgáltatás nyújtásából származó nagykereskedelmi bevételeket.
4.2. A 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás esetén az egyetemes szolgáltatáselem nyújtása érdekében 

telepített és aktivált nyilvános telefonállomások
a) forgalmi bevételeit;
b) az egyetemes szolgáltatáselem nyújtásából származó nagykereskedelmi bevételeket és
c) reklámcélú hasznosításából származó bevételeket.

4.3. A 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatáselem esetén a szolgáltatáselem által generált forgalomból 
származó, az egyetemes szolgáltatónál jelentkező bevételeket.

4.4. A 23. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatáselem esetén az előfizetői névjegyzék marketing bevételeit.
 5. Az Elnök a következő közvetett előnyöket veszi figyelembe a számítás során:

5.1. A  3.  § (1)  bekezdése szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatás esetén az  előfizetőkkel fennálló 
folyamatos kapcsolattartásból származó előnyöket, így különösen a  rendszeres hírlevelek, értékesítési és 
marketingcélú megkeresési lehetőség piaci ráfordításait, az üzletfejlesztést és akciókat megalapozó forgalmi 
adatbázis értékét.

5.2. A  23.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti szolgáltatáselem esetén az  egyetemes szolgáltatáselem nyújtása 
érdekében telepített és működtetett nyilvános telefonállomások készülékei körül és a  telefonfülkéken 
elhelyezhető hirdetési felület, valamint a  szintén elhelyezhető szolgáltatói védjegy vagy logó összesített 
reklámértékét, kivéve a bevételek között már számításba vett reklámcélú hasznosítás értékét.

5.3. A 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatáselem esetén a fogyasztói és fogyasztási adatbázisok értékét.
5.4. A 23. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatáselem esetén a névjegyzék reklámhordozó felületként – így 

különösen kiemelt előfizetői megjelenés, előfizetői reklámok – céljából történő értékesítéséből származó 
potenciális bevétel és a bevételek között már számításba vett marketingbevétel különbségét.
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 6. Az Elnök a 3–5. pont szerinti számítás során az alábbi részletszabályokat veszi figyelembe:
6.1. A költségeket az „elkerülhető költségek” módszertana szerint veszi figyelembe. Az egyetemes szolgáltatások 

elkerülhető költségei az egyetemes szolgáltató azon költségei, költség elemei, amelyek nem merülnének fel, 
ha az  egyetemes szolgáltatásokat nem nyújtaná. Az  elkerülhető költségek között az  általános költségeket 
nem veszi figyelembe. Ezek különösen a  vezetés és irányítás költségei, a  termékfejlesztési költségek, 
a  marketingköltségek, a  kis- és nagykereskedelmi ügyfélkezelési és értékesítési költségek, a  számlázási 
költségek, a  támogató jellegű tevékenységek költségei, különösen az  emberierőforrás-menedzsment 
költségei, a pénzügy, számvitel és kontrolling költségei, az informatikai szakmai támogatás költségei, de ide 
nem értve a 3. pont 3.3. alpont b) pontja, 3. pont 3.4. alpont a) pontja, 3. pont 3.5. alpont a)–b) pontja szerinti 
költségeket.

6.2. Az  egyetemes szolgáltatások költségei, költségelemei tekintetében a  hatékonysági követelményeket 
folyamatosan vizsgálja, és a  nem hatékony működés költségeit nem veszi figyelembe az  egyetemes 
szolgáltatások költségei, költségelemei tekintetében. A  hatékonysági követelmények teljesülésének 
ellenőrzéséhez és az  egyetemes szolgáltatások költségei, költségelemei megállapításához az  Elnök 
figyelembe veheti más hazai egyetemes szolgáltató egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó költségeit, 
költségelemeit és – ha az egyetemes szolgáltató az Eht. 105. §-a szerinti számviteli szétválasztási kimutatás 
benyújtására kötelezett – a számviteli szétválasztási kimutatásban szereplő információkat, adatokat.

6.3. Az  Elnök az  egyetemes szolgáltatások költségei, költségelemei között az  egyetemes szolgáltatáselem 
nyújtásához közvetlenül szükséges tevékenységek költségeit és a  kizárólag az  egyetemes szolgáltatások 
nyújtása érdekében létesített vagy beszerzett eszközök vállalati számviteli politika szerinti értékcsökkenését 
és tőkeköltségét számítja be. A  tőkeköltséget az  eszköz teljes élettartamára számított átlagos nettó 
eszközértékből kiindulva, a  Hatóság honlapján legutoljára közzétett tőkeköltség-szorzó felhasználásával 
számítja ki.

6.4. A  megfelelő szélessávú internet-hozzáférést, illetve a  hangszolgáltatást támogató hozzáférés tárgyévi 
költségének kiszámításakor a  közvetlen költségeket, valamint a  számításban szereplő tárgyi eszközök és 
immateriális javak tárgyévben aktivált értékeit annyiban veszi figyelembe, amennyiben megegyeznek 
az  egyetemes szolgáltató főkönyvi és analitikus nyilvántartásaiban foglalt és egyértelműen azonosítható 
értékekkel.

6.5. A  nyilvános telefonállomások tárgyévi költségének kiszámításakor a  közvetlen költségeket, valamint 
a  kiszámításban szereplő tárgyi eszközök és immateriális javak tárgyévben aktivált értékeit annyiban veszi 
figyelembe, amennyiben megegyeznek az  egyetemes szolgáltató főkönyvi és analitikus nyilvántartásaiban 
foglalt és egyértelműen azonosítható értékekkel.

6.6. A nyilvános telefonállomások tekintetében, ha az egyetemes szolgáltató egy adott településen az egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségénél több nyilvános telefonállomást üzemeltet, abban az  esetben a  legnagyobb 
bevétellel rendelkező nyilvános telefonállomást vagy telefonállomásokat tekinti az  egyetemes szolgáltatási 
kötelezettség miatt üzemeltetendőnek.

6.7. Az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele költségének kiszámításánál csak a ténylegesen felmerülő közvetlen 
költségeket veszi számításba.

6.8. Az országos belföldi tudakozó szolgáltatás nyújtása tárgyévi költségének kiszámításakor a tudakozó szolgálat 
működtetésének közvetlen költségeit veszi figyelembe. Az  eszköz jellegű költségek meghatározásakor 
a  szolgáltatáshoz rendelt tárgyi eszközök és immateriális javak értékét annyiban veszi figyelembe, 
amennyiben megegyeznek az  egyetemes szolgáltató főkönyvi és analitikus nyilvántartásaiban foglalt és 
egyértelműen azonosítható értékekkel.
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4. melléklet a 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez

Az alacsony jövedelmű fogyasztó és a különleges szociális helyzetű fogyasztó meghatározása

 1. Alacsony jövedelmű fogyasztónak azt a  szociálisan rászoruló természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek 
háztartásában élő személy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a 

szerinti időskorúak járadékában részesül;
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult;
c) a  Szoctv. 45.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerint a  lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 

nyújtott települési támogatásban részesül;
d) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül;
e) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül;
f ) a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 

19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;
g) a  Gyvt. 25.  §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a  támogatás megállapításától számított 

3 éven keresztül; vagy
h) a  Gyvt. 54.  §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a  gondozásába 

helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
 2. Különleges szociális helyzetű fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában 

élő személy
a) a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi XXVI.  törvény szerinti 

fogyatékossági támogatásban részesülő személy vagy
b) a vakok személyi járadékában részesülő személy.
Az 1. és 2. pontok alkalmazása során a háztartás fogalmát a Szoctv. 4. § (1) bekezdés f ) pontja szerint kell értelmezni.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelete
az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel 
kapcsolatos hatósági eljárásokról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 26. és 40.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 188.  § 14.  pontjában 

meghatározott elektronikus hírközlési építmények tervezőjére, építtetőjére, üzemeltetőjére és az elektronikus 
hírközlési építmény tulajdonjogával, rendelkezési jogával vagy használatot biztosító egyéb jogával 
rendelkező természetes személyre, jogi személyre és egyéb szervezetre;

b) a 4. § szerinti közreműködőkre;
c) a 27. § (9) bekezdése szerinti tervezési jogosultsággal rendelkező szaktervezőre, a felelős műszaki vezetőre, 

az építési műszaki ellenőrre és a kivitelezőre;
d) az elektronikus hírközlési szolgáltatóra;
e) a  sajátos építményfajták – ide nem értve az  Eht. szerinti fizikai infrastruktúra fogalmába tartozó sajátos 

építményfajták – tulajdonosára vagy vagyonkezelőjére;
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f ) a közhasználatú építmény tulajdonosára vagy vagyonkezelőjére; továbbá
g) az  utcabútor, reklámhordozót tartó berendezés, reklámcélú berendezés – ideértve a  tájékozódást segítő 

jelzést megjelenítő reklámcélú eszközt is – és a hirdetőoszlop tulajdonosára vagy használatot biztosító egyéb 
jogával rendelkező természetes személyre, jogi személyre és egyéb szervezetre [az e)–g) pont tekintetében 
a továbbiakban együtt: együttműködésre kötelezett].

 (2) Az  elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos építési vagy bontási tevékenység (a továbbiakban együtt: 
építési tevékenység) engedélyezését, nyilvántartásba vételét, építésügyi hatósági ellenőrzését, valamint 
építésfelügyeletét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) végzi.

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) antenna: olyan antennatartó szerkezetre vagy más műtárgyra szerelt eszköz, vagy annak tartozéka, amely 

elektromágneses jelek vételére vagy sugárzására szolgál;
b) antennatartó szerkezet: olyan hírközlési rendeltetésű műtárgy – a  vezeték nélküli hírközlés sajátos 

építménye –, amely antenna elhelyezésére szolgál;
c) egységes hírközlési objektummodell: egységes tervezési követelmények bevezetését támogató hírközlés 

hálózati adatmodell, amely lehetővé teszi, hogy az  építésügyi hatósági eljárásokban a  rajzi szabályozás 
helyett az adattartalmi szabályozás jelenjen meg;

d) építési tevékenység befejezésének időpontja: a  sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás – jegyzőkönyvben 
rögzített – befejezésének napja;

e) érintett ingatlan: az az ingatlan, amelynek területén építési tevékenységet végeznek;
f ) hírközlési e-napló: az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-építési naplóként meghatározott elektronikus alkalmazás 
speciális fajtája, amelyet kizárólag az  e  rendelet alapján végzett építési tevékenységek végzése során kell 
vezetni, amelynek része az e-főnapló és az e-alnapló;

g) jókarbantartási kötelezettség: az  építmény tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének azon kötelezettsége, 
amely a  használat során az  építmény állagának megóvása, az  élet, az  egészség, a  köz- és vagyonbiztonság 
védelme érdekében az építmény műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálatát és a szükséges átalakítási, 
felújítási, helyreállítási munkálatok elvégzését, továbbá az  üzemen vagy használaton kívüli hálózatok 
elbontását foglalja magában;

h) kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont: az Eht. 188. § 77. pontjában meghatározott fogalom;
i) korszerűsítés: a  jogszerűen létesült elektronikus hírközlési építmény meglévő nyomvonalán korszerű 

technológia alkalmazásával az  elektronikus hírközlő hálózat egyes részeinek vagy teljes egészének – a  régi 
építménynek az  építési engedély hatályának lejártáig történő elbontását is magában foglaló – kicserélése, 
amelynek következtében nő az  elektronikus hírközlő hálózat üzembiztonsága, teljesítőképessége vagy 
használhatósága, valamint az  antennák cseréje, ha az  érintett antennák valamelyikének bármely irányú 
mérete a  4,0 m-t meghaladja, és az  antennatartó szerkezet megerősítését nem igényli, továbbá a  teljes 
szerkezet – antennatartó szerkezet és az antenna – együttes magassága nem növekszik.

2. Az engedélyezési eljárások általános szabályai

3. § (1) Az építtető az engedélyezési eljárásban az építési, fennmaradási jogosultságát az érintett ingatlan vonatkozásában 
közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja, kivéve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (2) bekezdésében meghatározott adatok igazolását.

 (2) Az  építtető tulajdonában lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén, ha az  ingatlan harmadik 
személy olyan dologi jogával terhelt, amely a  tulajdonosi jogokat korlátozza, akkor a  harmadik személy 
hozzájárulása vagy ezt pótló véglegessé vált hatósági döntés vagy jogerős bírósági határozat benyújtása is 
szükséges az építési, fennmaradási jogosultság igazolásához.

 (3) Idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetén – ideértve a  közös tulajdonban 
lévő ingatlant is – a (2) bekezdésben foglaltakon kívül az építtetőnek az építési, fennmaradási, bontási jogosultságát 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal, vagy a tulajdonossal kötött megállapodással, vagy ezt pótló véglegessé vált 
hatósági döntéssel, vagy jogerős bírósági határozattal kell igazolnia a Hatóságnál.

 (4) A  Hatóság az  engedélyezési tervdokumentáció szerint érintett ingatlanok tekintetében az  építési, fennmaradási, 
bontási jogosultságnak az  (1)–(3)  bekezdés szerinti feltételét a  számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásainak igénybevételével ellenőrzi.
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 (5) Építmény bontása esetén a  bontási engedély kérelmezője hitelt érdemlően bizonyítja, hogy ő a  bontani kívánt 
elektronikus hírközlési építmény tulajdonosa, vagy a  tulajdonostól származó, a  vonatkozó jogszabályi előírások 
szerinti megbízás, vagy ezt pótló véglegessé vált hatósági döntés, vagy jogerős bírósági határozat jogosítja 
a tevékenység elvégzésére.

4. § (1) Az  engedélyezési eljárásban az  1.  mellékletben felsorolt azon közművek és más szervezetek (a továbbiakban: 
közreműködők) működnek közre, amelyek építményét, közművét az  elektronikus hírközlési építmény 
az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről 
és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet 2. §-a szerint megközelíti vagy keresztezi.

 (2) Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendelet
(a továbbiakban: e-közmű rendelet) hatálya alá nem tartozó közreműködők (3)  bekezdés szerinti tartalmú 
nyilatkozatát az  építtető köteles beszerezni, és az  engedély iránti kérelemhez csatolni. Nyilatkozat hiányában 
a közreműködők megkeresését hitelt érdemlően igazolni kell.

 (3) A  közreműködők nyilatkozata kizárólag arra terjedhet ki, hogy a  tervezett elektronikus hírközlési építmény 
vonatkozásában milyen műszakilag indokolt védelmet kívánnak előírni saját építményeik keresztezésénél és 
megközelítésénél. A megvalósult építmény használatbavételéhez adott nyilatkozat kizárólag az előírások kivitelezés 
során történt teljesítésére vonatkozhat.

 (4) A  közreműködő a  nyilatkozatát a  megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatja meg. 
Ha a közreműködő határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy előírást nem kívánt tenni.

 (5) A közműegyeztetésre egyebekben az e-közmű rendelet rendelkezései irányadók.

5. § (1) E  rendeletben szabályozott hatósági eljárásokban az  egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet szabályai az irányadók.

 (2) Ha a  kérelmező nem csatol az  Ákr. 57.  §-a szerinti előzetes szakhatósági állásfoglalást, a  kérelmezőnek 
a szakhatósági állásfoglalások Hatóság általi beszerzése érdekében az érintett szakhatóság eljárása vonatkozásában 
irányadó jogszabályi követelményeknek megfelelő PDF/A formátumban előállított dokumentációt kell benyújtania, 
a  szakhatóság eljárására irányadó jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek megfizetésének 
igazolásával együtt.

 (3) Elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfélnek, vagy az  elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfélnek 
a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat elektronikus úton a Hatóság elektronikus ügyintézési felületén 
kell benyújtania a Hatósághoz.

 (4) Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfél esetén az Ákr. rendelkezései az irányadók.

6. § (1) A tervező tervezői nyilatkozatot készít, amelyet az építési, a fennmaradási és a bontási engedély iránti kérelemhez 
mellékelni kell.

 (2) A tervezői nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a) a felelős tervező és a szakági tervezők nevét, névjegyzéki számát;
b) az  általuk tervezett dokumentáció, vagy dokumentációrész és az  elektronikus hírközlési építmény 

megnevezését;
c) az építtető nevét, székhelyét és
d) az a) pontban megnevezett tervezők aláírását.

 (3) A  (2)  bekezdés a)  pontjában megnevezett tervezőnek a  tervezői nyilatkozat részeként nyilatkoznia kell továbbá 
arról is, hogy
a) az  általa készített, antennákra és antennatartó szerkezetekre, vagy a  vezetékes elektronikus hírközlési 

építményekre vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció megfelel az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 1.  melléklet I. fejezet 1.  pontja alapján 
kidolgozott szakmai követelményeket megállapító szabályzatnak;

b) az  általa tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az  általános érvényű szakmai előírásoknak és 
a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, így különösen
ba) a  helyi építési szabályzat, a  településképi rendelet, valamint az  országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásaiban foglaltaknak, az  örökségvédelmi 
jogszabályok rendelkezéseinek;
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bb) a  minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak vagy legalább azokkal egyenértékű más 
műszaki megoldásnak;

bc) a megfelelőség igazolások rendelkezésre állnak, a szakági tervezők munkáját összehangolta;
c) az  építmény elhelyezésénél az  Eht. 94.  § (2)  bekezdésében, valamint 95.  § (1)  bekezdésében előírtakat 

figyelembe vette;
d) idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés vagy bontás esetén az  Eht. 94.  § (4)  bekezdése szerinti 

megállapodás létrejött, az állami tulajdonban álló ingatlan igénybevétele esetén a vagyonkezelő vagy annak 
hiányában a  tulajdonosi joggyakorló szerv hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll, és a  közreműködők 
körét feltárta;

e) a  vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a  szerkezet, eljárás vagy 
számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű;

f ) az érintett közreműködőkkel az egyeztetés megtörtént; és
g) a  tervezett tevékenység és a  benyújtott dokumentáció álláspontja szerint a  13.  § (8)  bekezdésében 

meghatározott feltételeknek megfelel.

7. § (1) A Hatóság a döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának keretében az építési tevékenység helyszínén, 
annak környezetében vizsgálhatja a döntés meghozatalának feltételeit, így különösen azt, hogy
a) az engedély kérelemhez, bejelentéshez mellékelt tervdokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e;
b) a  tervezett nyomvonalon az  építési tevékenység megvalósítható-e, a  tevékenységet megkezdték-e és 

a terveknek megfelelően folytatják-e;
c) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e; valamint
d) a  megvalósult építmény, építményrész az  építési engedélynek, illetve a  módosított építési engedélynek, 

valamint a hozzá tartozó Hatóság által jóváhagyott tervdokumentációnak, illetve a bejelentéshez mellékelt 
tervdokumentációnak megfelelően valósult-e meg.

 (2) A Hatóság a helyszínről, annak környezetéről dátummal ellátott, azonosítható fényképfelvételt, valamint feljegyzést 
vagy jegyzőkönyvet készít, amelyet feltölt – amennyiben rendelkezésre áll – a hírközlési e-naplóba.

8. § (1) Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység végzéséről hírközlési 
e-naplót kell vezetni.

 (2) A  hírközlési e-napló üzemeltetésére, fenntartására és továbbfejlesztésére a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Elnöke az  Épkiv. 24.  § (4)  bekezdése, valamint a  24/B.  § (2)  bekezdése alapján kizárólagos joggal a  Lechner 
Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: LTK) jelöli ki.

 (3) Az  LTK a  Dokumentációs és Információs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint 
az építtető kezdeményezésére a hírközlési e-naplót készenlétbe helyezi, és ahhoz az építtető számára hozzáférést 
biztosít.

 (4) A  hírközlési e-naplóba kötelező meghívni a  tervdokumentációt készítő tervezőt, aki jogosult bejegyzést tenni, 
a mások által tett bejegyzésekre észrevételt tenni, vagy tudomásul venni azokat.

 (5) A Hatóság által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció alapján készült kiviteli tervet az építési tevékenység 
hírközlési e-naplóban rögzített megkezdéséig fel kell tölteni a hírközlési e-naplóba.

 (6) Ha a  Hatóság megállapítja, hogy az  építési tevékenységet hírközlési e-napló nélkül végezték, az  engedély nélküli 
építés jogkövetkezményeit alkalmazza.

 (7) A Hatóság a hírközlési e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti,
a) ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitották meg és az engedély hatályának 

hosszabbítását sem kérelmezték;
b) ha az építtető az elkészült építményre végleges használatbavételi engedéllyel rendelkezik, vagy
c) bontási engedély esetén, ha a bontási tevékenységet befejezték.

 (8) A hírközlési e-napló vezetésére egyebekben az Épkiv. rendelkezései irányadók.

9. § (1) Az  építtető az  engedély iránti kérelmet, bejelentést a  mellékletekkel együtt elektronikus úton terjesztheti elő 
a Hatóság elektronikus ügyintézési felületén – az 5. § (4) bekezdésére figyelemmel – a 10–23. §-ban foglaltak szerint.

 (2) A  Hatóságnak a  térképalapú tervlapokat EOV rendszerben szerkesztett vektoros műszaki rajz vagy georeferált és 
rétegstrukturált PDF/A – minimum 300 dpi – elektronikus formátumban, a többi dokumentumot PDF/A elektronikus 
formátumban kell benyújtani, a 2. melléklet szerint.
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 (3) A  tervdokumentáció hírközlési építményre vonatkozó adatait a  Hatóság internetes honlapján közzétett egységes 
hírközlési objektummodell (a továbbiakban: EHO) aktuális követelményeinek megfelelő formátumban és struktúra 
szerint kell benyújtani a 3. melléklet szerint.

3. Az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások

10. § (1) A hatósági engedélyezési eljárások fajtái:
a) építési engedélyezési;
b) használatbavételi engedélyezési;
c) fennmaradási engedélyezési;
d) bontási engedélyezési;
e) engedély hatálya meghosszabbítása iránti engedélyezési és
f ) építési engedély-módosítási
eljárás.

 (2) Az eljárásokért a Hatóság részére a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási 
díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: Díjrendelet) meghatározott 
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

11. § (1) Az építési engedély iránti kérelmet a 9. §-ban foglaltak szerint kell benyújtani.
 (2) Több építési szakaszra bontott építés esetén az egyes önállóan üzembe helyezhető szakaszokra külön-külön is lehet 

építési engedélyt kérni.
 (3) Az  építés és az  építéssel feleslegessé váló építmény bontása egy eljárás keretében engedélyezhető, ha azt 

a tervdokumentáció is tartalmazza. A bontás tárgyát képező építmény nyomvonalhossza – a Díjrendelet alapján – 
nem képezi igazgatási szolgáltatási díj alapját.

 (4) Az  építési engedély kérelemhez kapcsolódó tervdokumentáció hírközlési építményre vonatkozó adatait a  9.  § 
(3) bekezdése szerint kell benyújtani.

12. §  A Hatóság az építési engedély iránti kérelem elbírálása során
a) az  engedélyezés tárgyát képező nyomvonal pontos meghatározása érdekében összeveti a  benyújtott 

tervdokumentációban szereplő adatokat a  térképi adatbázist szolgáltató szerv által szolgáltatott állami 
ingatlan-nyilvántartási térképi adatokkal, továbbá

b) a 7. §-ban foglaltak szerint helyszíni szemlét tarthat.

13. § (1) Az  építési engedély megadásáról vagy megtagadásáról szóló határozat – az  Ákr. 81.  §-ában foglaltakon 
túl – tartalmazza
a) az építtető nevét, címét (székhelyét);
b) az építmény pontos megnevezését, az érintett ingatlanok címét, helyrajzi számát;
c) az engedély időbeli hatályát;
d) a külön jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó felhívást;
e) a  használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtására való utalást a  mulasztás jogkövetkezményeire 

történő figyelmeztetés mellett;
f ) figyelmeztetést arra, hogy az építési engedély polgári jogi igényt nem dönt el;
g) figyelmeztetést arra, hogy az elkészült építményt az építtető vagy üzemeltető egyértelmű meghatározására 

alkalmas azonosítóval kell ellátni;
h) tájékoztatást az engedély időbeli hatálya meghosszabbításának módjáról, feltételeiről;
i) tájékoztatást arról, hogy a  jogorvoslatra nyitva álló idő alatt az  ügyfél az  engedélyezés tárgyát képező 

tervdokumentációba milyen módon tekinthet be;
j) figyelemfelhívást a tervezett építmény e-közmű alkalmazásban történő feltüntetésére és
k) papíralapú hitelesített másolat igénylése esetén annak díját.
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 (2) A Hatóság a döntést közli annak
a) véglegessé válását megelőzően

aa) az építtetővel;
ab) a szakhatóságokkal;
ac) a közreműködőkkel;
ad) az érintett ingatlanok tulajdonosaival és az ismert jogszerű használókkal és
ae) a tervezővel;

b) véglegessé válását követően
ba) az építtetővel és
bb) az átépítendő, felhasznált hálózat tulajdonosával, ha az eltér az építtetőtől.

 (3) Az  építési engedély megadása esetén a  véglegessé vált határozat mellett a  Hatóság az  engedélyhez tartozó, 
a Hatóság által jóváhagyott tervdokumentációt is megküldi elektronikus kiadmány formájában az építtetőnek.

 (4) Az építési engedély a véglegessé válásának napjától számított három évig hatályos.
 (5) A Hatóság az építtető kérelmére az építési engedély hatályát egy esetben egy évvel meghosszabbíthatja. A Hatóság 

a kérelem elbírálása során vizsgálja
a) az építési engedély kiadásakor hatályos jogszabályokban bekövetkezett változásokat;
b) a szakhatóságok ismételt megkeresésének; valamint
c) a közműegyeztetés ismételt lefolytatásának szükségességét.

 (6) Az építési tevékenységet az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.
 (7) Ha a Hatóság az építési engedélyezési eljárás során megállapítja, hogy a tervezett építési tevékenységet engedély 

nélkül megkezdték, a tényállás tisztázását követően haladéktalanul az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, és 
a szabálytalan építés jogkövetkezményeit alkalmazza.

 (8) Ha a  9.  § szerint benyújtott tervdokumentáció hiánytalanul rendelkezésre áll, és szakhatóság bevonása nem 
követelmény, a Hatóság 15 napon belül kiadja az építési engedélyt, ha a kérelem
a) a jogszerűen épült

aa) az  e-közmű alkalmazásban feltüntetett elektronikus hírközlési célra alkalmas alépítményi 
csőhálózatba, közmű alagútba, metró alagútba, csatornahálózatba történő kábelbehúzásra, 
védőcső behúzásra, vagy ezek bontására irányul;

ab) kizárólag közterületen elhelyezkedő elektronikus hírközlő, vagy villamos energia elosztó hálózat 
részét képező vagy közvilágítási vagy tömegközlekedési célú tartószerkezetekre, oszlopokra történő 
vezetékek, kábelek kizárólag közterületet érintő elhelyezésére vagy bontására irányul;

ac) olyan, az aa) és ab) alpont szerinti munkálatokhoz kapcsolódó, azzal egyidejűleg végzett legfeljebb 
100 méter hosszúságú, kizárólag közterületen megvalósuló építményre irányul, amelynek 
nyomvonala a benyújtott tervdokumentációban szerepel;

b) az antennák és antennatartó szerkezetek kivételével az olyan, az alaplétesítmény építési engedélyében nem 
szereplő és attól eltérő időpontban megvalósuló elektronikus hírközlési építmény építésére irányul, amely
ba) vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat szolgál, ha az  építtető vagy a  magyar állam vagy 

az  alaplétesítmény üzemeltetőjének tulajdonában álló ingatlanon kerül elhelyezésre, ideértve 
azt az  esetet is, amikor a  jogszabály alapján az  építtető a  magyar állam nevében és javára végzi 
az építési tevékenységet;

bb) kőolajvezeték, földgázvezeték, villamosmű, vízvezeték, szennyvízvezeték, távhővezeték, 
szállítószalag, függőpálya tartozékának minősül;

c) nyomvonalas és nyomvonal jellegű elektronikus hírközlési építmény más építési beruházás, így különösen 
más fizikai infrastruktúra építése vagy átépítése miatt szükséges áthelyezésére, későbbi kábelbehúzás 
lehetőségét biztosító tartalék nyomvonal építésére irányul, vagy

d) az elektronikus hírközlési építmény korszerűsítésére irányul.

14. § (1) A véglegessé vált építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képező engedélyezett 
tervdokumentációtól csak a Hatóság előzetes engedélyével – módosított építési engedéllyel – lehet eltérni.

 (2) Az  építési engedély módosítása iránti kérelmet és a  módosítást tartalmazó tervdokumentációt az  építtetőnek 
a 9. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.
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 (3) Ha az  eltérés érinti az  érintett ingatlan, építmény tulajdonosainak, kezelőinek a  hozzájárulásában meghatározott 
feltételeit vagy a  közreműködők építményeinek, valamint vizek, vízi létesítmények keresztezésére készített 
dokumentáció tartalmát, az építtetőnek az eltérésben érintett ingatlanok, építmények tulajdonosainak, kezelőinek, 
a közreműködőinek ismételt hozzájáruló nyilatkozatát be kell szereznie.

 (4) A  Hatóság a  (2)  bekezdésben foglaltak alapján – ha az  eltérés érinti a  szakhatóságok előírásait, az  érintett 
szakhatóságok hozzájárulásával – az építési engedélyt módosítja.

 (5) Ha az eltérést olyan, a tervezés során előre nem látott körülmény teszi szükségessé, amely a már megkezdett építési 
tevékenység engedélyezett tervdokumentáció szerinti folytatását akadályozza, és az eltérés
a) nem érinti a szakhatóságoknak az építési engedélyben rögzített előírásait;
b) az érintett ingatlan, építmény tulajdonosainak, kezelőinek a hozzájárulásában meghatározott feltételeit;
c) a  közreműködők építményeinek, valamint vizek, vízi létesítmények keresztezésére készített dokumentáció 

tartalmát és
d) új közreműködők, új ingatlanok bevonásával nem jár,
az (1)  bekezdéstől eltérően elegendő a  Hatóságot nyilatkozattételi űrlap benyújtásával értesíteni, azzal, hogy 
egyidejűleg az építtető az eltérést a hírközlési e-naplóba haladéktalanul bejegyezi.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerinti eltérés esetén a  Hatóság a  hírközlési e-naplóba történő dokumentum feltöltésével 
nyilatkozik az  eltérés tudomásulvételéről, vagy az  építési engedély módosítására irányuló kérelem benyújtására 
hívja fel az építtetőt.

 (7) Az (5) bekezdés szerinti eltérésről készített tervlapokat, a műszaki leírást és a tervező nyilatkozatát, a  (3) bekezdés 
szerinti eltérés esetén a  módosító határozatot és a  hozzá tartozó tervdokumentációt az  építtetőnek csatolnia kell 
az eredeti építési engedélyhez és a tervdokumentációhoz, amelyek a hírközlési e-napló mellékletét képezik.

 (8) Ha az  építtető – ide nem értve az  (5)  bekezdés szerinti eseteket – a  Hatóság előzetes engedélye nélkül eltér 
a véglegessé vált építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képező, engedélyezett 
tervdokumentációtól, a  Hatóság az  építtetőt az  egész építményre vonatkozóan fennmaradási engedély iránti 
kérelem benyújtására kötelezi.

15. § (1) Az  építési engedély alapján létesített elektronikus hírközlési építmény használatbavételéhez szükséges engedély 
iránti kérelmet az építtetőnek az építési tevékenység befejezésétől számított hatvan napon belül a 9. §-ban foglaltak 
szerint kell benyújtania.

 (2) Használatbavételi engedélyt az  elektronikus hírközlési építmény egyes önállóan üzembe helyezhető szakaszaira 
önállóan is lehet kérni.

 (3) A  használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során a  Hatóság a  benyújtott dokumentumok alapján 
– szükség szerint helyszíni szemle megtartása mellett – az építmény műszaki jellemzőire tekintettel megvizsgálja:
a) az  építési tevékenységet a  véglegessé vált építési engedélynek, módosított engedélynek, az  ahhoz tartozó 

engedélyezett tervdokumentációnak megfelelően végezték-e el;
b) a tapasztalt eltérések építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek-e;
c) az  építmény az  építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra 

alkalmas állapotban van-e;
d) az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e;
e) a felszín alatti építmény esetén azt, hogy az érintett építmény nyíltárkos bemérése megtörtént-e;
f ) az  Épkiv. 14.  §-a szerinti nyilatkozat és a  25.  § (11)  bekezdés b)  pontja szerinti dokumentumok a  hírközlési 

e-naplóban rendelkezésre állnak-e és a hírközlési e-főnaplót az építtető lezárta-e;
g) az építmény a 13. § (1) bekezdés g) pontjában előírt azonosítóval rendelkezik-e.

 (4) A  Hatóság a  használatbavételi engedélyt akkor adja meg, ha az  építmény a  rendeltetésszerű és biztonságos 
használat követelményeinek, az  építési engedélynek és a  hozzá tartozó engedélyezett tervdokumentációnak 
megfelel.

 (5) A Hatóság a használatbavételi engedélyt megtagadja és határidő tűzésével fennmaradási engedély iránti kérelem 
benyújtására kötelezi az építtetőt, ha az építmény a  rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, 
az  építési engedélynek és a  hozzá tartozó engedélyezett tervdokumentációnak nem felel meg. A  határidő 
eredménytelen elteltét követően a Hatóság az eredeti állapot helyreállítására kötelezi az építtetőt.
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 (6) A  használatbavételi engedély megadásáról vagy megtagadásáról szóló határozatnak – az  Ákr. vonatkozó 
rendelkezésében foglaltakon túl – tartalmaznia kell
a) az építtető és – ha nem azonos az építtetővel – az üzembentartó nevét és székhelyét;
b) az építmény pontos megnevezését, az érintett ingatlanok címét, helyrajzi számát;
c) az építési engedély számát és keltét és
d) az elektronikus hírközlési építmény használatbavételével és üzemben tartásával kapcsolatos esetleges egyéb 

előírásokat.
 (7) A  13.  § (8)  bekezdése szerint kiadott építési engedély esetén, ha az  ott meghatározott feltételek fennállnak, és 

az  építmény a  15.  § (4)  bekezdésében foglaltaknak megfelel, a  Hatóság a  használatbavételi engedélyt 15 napon 
belül kiadja.

 (8) Használatbavételi engedély hiányában, az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII.  törvény (a továbbiakban: Étv.) 44. § (4) bekezdése alapján az építmény jogszerűen nem használható, azon 
elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható, kivéve a  13.  § (8)  bekezdés c) és d)  pontjában meghatározott 
üzemelő hálózatokon végzett kivitelezési munkák esetét.

16. § (1) A  Hatóság az  Étv. 48.  § (2)  bekezdés a) és c)  pontjában meghatározott jogszerűtlen és az  Étv. 48.  § (5)  bekezdés 
c)  pontjában meghatározott szakszerűtlen (a továbbiakban együtt: szabálytalan) építési tevékenység esetén, ha 
annak jogszabályi feltételei egyébként fennállnak vagy megteremthetők, az építtető vagy, ha az építtető személye 
nem ismert, a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad.

 (2) A fennmaradási engedély iránti kérelmet a 9. §-ban foglaltak szerint kell benyújtani.
 (3) A fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során a Hatóság helyszíni szemle megtartása mellett az építmény 

műszaki jellemzőire figyelemmel megvizsgálja, hogy
a) a meglévő állapotot rögzítő tervdokumentáció tartalma megfelel-e valóságnak;
b) a szabályossá tétel feltételei fennállnak-e vagy megteremthetők-e;
c) felszín alatti építmény esetén azt, hogy érintett építmény nyíltárkos bemérése megtörtént-e.

 (4) Az (1) bekezdés szerint szabálytalanul épített elektronikus hírközlési építményre a Hatóság
a) fennmaradási engedélyt ad, ha az  építmény megfelel e  rendeletnek, egyéb jogszabályoknak, valamint 

hatósági és szakhatósági előírásoknak;
b) határozott időre szóló fennmaradási engedélyt adhat – amelyben kötelezi az  építtetőt az  átalakítás 

elvégzésére –, ha az  átalakítás után az  elektronikus hírközlési építmény egyéb jogszabályoknak, valamint 
a hatósági, szakhatósági, és műszaki előírásoknak megfelelővé válik.

 (5) Ha a  fennmaradási engedély megadására az  építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas 
állapotában kerül sor, a fennmaradási engedély egyben használatbavételi engedélynek is minősül.

 (6) A  Hatóság a  szabálytalanul épített elektronikus hírközlési építményre benyújtott fennmaradási engedély iránti 
kérelmet elutasítja, ha
a) az  építmény az  átalakítással sem felel meg e  rendeletnek, egyéb jogszabályoknak, valamint hatósági, 

szakhatósági előírásoknak;
b) az elrendelt átalakítást az előírt határidőre nem végezték el; vagy
c) az építtető a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőig nem tett eleget.

 (7) Ha a  fennmaradási engedély megadásának feltételei nem állnak fenn, a  Hatóság a  kérelem elutasításával 
egyidejűleg – határidő tűzésével – az eredeti állapot helyreállítására kötelezi az építtetőt.

 (8) Ha az  eredeti állapot helyreállítása nem valósítható meg teljes egészében, akkor az  építtető köteles az  engedély 
nélkül létesült építményt igazolhatóan biztonsági, műszaki szempontból véglegesen használhatatlanná tenni.

 (9) A fennmaradási engedély közlésére a használatbavételi engedély közlésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 (10) Fennmaradási engedély hiányában az  építmény jogszerűen nem használható, azon elektronikus hírközlési 

szolgáltatás nem nyújtható.
 (11) Ha az  építmény fennmaradási engedélyezésére az  építmény befejezése, vagyis rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra való alkalmas állapotának elérése előtt kerül sor, a  továbbépítésre is engedélyt kell kérni, ha 
a  fennmaradó munkálatok elvégzése építési engedélyezéshez kötött tevékenység. A  fennmaradási és 
a  továbbépítési engedély iránti összevont kérelemben mindkét eljárás lefolytatását meg kell jelölni és az azokhoz 
előírt dokumentációt benyújtani. Az építésügyi hatóság a döntéseit egybefoglalja.
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 (12) A  (11)  bekezdés szerinti kérelemhez a  9.  § szerint benyújtott műszaki terveken a  tényleges, jogszerűtlenül 
megvalósult állapot mellett a  még befejezetlen építményrész vonatkozásában a  további tervezett állapotot is 
ábrázolni kell.

 (13) A  (11)  bekezdés alapján létesült építmény egészére használatbavételi engedélyt kell kérni a  15.  §-ban foglaltak 
szerint.

17. § (1) Véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező elektronikus hírközlési 
építmény, továbbá az  építéskor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján engedélyköteles, de engedéllyel 
nem rendelkező elektronikus hírközlési építmény bontása esetén a  bontási engedély iránti kérelmet a  bontási 
tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább harminc nappal az építtetőnek vagy a tulajdonosnak a 9. §-ban 
foglaltak szerint kell benyújtania.

 (2) A bontási engedély iránti kérelem elbírálása során a Hatóság a kérelem és mellékletei alapján megvizsgálja, hogy
a) a  tervezett bontási tevékenység megfelel-e a  vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi, építészeti, 

örökségvédelmi, műszaki és egyéb követelményeknek, és
b) a  tervezőként megjelölt személy rendelkezik-e a  tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges szakirányú 

tervezési jogosultsággal.
 (3) A  bontási engedély a  véglegessé válásától számított 2 évig hatályos. A  bontási engedély hatályának lejárta után 

a bontás csak új bontási engedéllyel folytatható.
 (4) Az  építtetőnek a  bontási tevékenység befejezését a  befejezéstől számított tizenöt napon belül nyilatkozattételi 

űrlap benyújtásával közölnie kell a Hatósággal.
 (5) A határozat az építési engedélyezési eljárás során hozott döntés vonatkozó tartalmi elemein kívül tartalmazza

a) a bontás végrehajtásának Hatóság által megállapított feltételeit és
b) a  tájékoztatást arról, hogy az  építtető vagy tulajdonos a  bontási tevékenységet csak a  véglegessé vált és 

végrehajtható bontási engedély és az  ahhoz tartozó dokumentáció alapján, az  engedély hatálya alatt, 
továbbá saját felelősségre és veszélyére végezheti.

4. Építési, bontási engedély vagy bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek

18. § (1) Építési vagy bontási engedély nélkül, továbbá bejelentés nélkül végezhetők az alábbi építési tevékenységek:
a) 15,0 m2-nél nem nagyobb alapterületű és 4,0 m-nél nem magasabb elektronikus hírközlési eszközök 

elhelyezésére szolgáló építmény földfelszínen vagy – az  építmény tartószerkezete megerősítésének 
szükséglete nélkül – építményen való elhelyezése vagy bontása;

b) az olyan, az alaplétesítmény építési engedélyében szereplő elektronikus hírközlési építmény építése, amely
ba) az antennák és antennatartó szerkezetek kivételével vasút, gyorsforgalmi út területén üzemi célokat 

szolgáló elektronikus hírközlési építmény elhelyezésére irányul, ha az építtető vagy a magyar állam 
tulajdonában álló ingatlan igénybevételével történik;

bb) az  elektronikus hírközlési építmény, kőolajvezeték, földgázvezeték, villamosmű, vízvezeték, 
szennyvízvezeték, távhővezeték, szállítószalag, függőpálya tartozékának minősül;

c) az elektronikus hírközlési építmény föld alatti – mélyszinti – bányában üzemi célokat szolgál;
d) hibaelhárítással és karbantartással összefüggő tevékenység;
e) antennatartó szerkezet létesítése vagy bontása, ha annak bármely irányú mérete, a  legnagyobb fizikai 

kiterjedése – a villámvédelmet szolgáló eszköz hosszát nem számítva – a 6,0 m-t nem haladja meg;
f ) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely 

irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja meg, és a tartószerkezet megerősítését nem igényli;
g) véglegessé vált használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező elektronikus hírközlő 

hálózathoz csatlakozó, közterületen maximum 100 m hosszúságú előfizetői bekötéshez szükséges 
hálózatrész létesítése és

h) a 2. § g) pontja szerinti jókarbantartási kötelezettség körébe tartozó tevékenység végzése, kivéve az üzemen 
vagy használaton kívüli hálózatok bontása.
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 (2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában építési vagy bontási engedély nélkül végezhető a  kis területi lefedésű, 
vezeték nélküli hozzáférési pontok jellemzőinek az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló 
(EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 57. cikkének (2) bekezdése szerinti meghatározásáról szóló, 
2020. július 20-i (EU) 2020/1070 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: bizottsági végrehajtási rendelet) 
által meghatározott jellemzőkkel rendelkező és aktív antennarendszert nem tartalmazó kis területi lefedésű, vezeték 
nélküli hozzáférési pont kiépítése.

5. A kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontokkal összefüggő rendelkezések

19. § (1) A  18.  § (2)  bekezdése szerinti kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont kiépítését az  üzemeltetőnek 
a kiépítéstől számított 14 napon belül nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a Hatóságnak.

 (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) az üzemeltető megnevezését;
b) a  kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont MSZ EN 62232:2018 szabvány szerinti telepítési 

osztályát;
c) a  kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont típusát – az  eszköz megnevezését – és annak 

az üzemeltető által használt egyedi azonosítóját;
d) a kiépítés pontos helyét, magasságát;
e) a kiépítés időpontját;
f ) nyilatkozatot arról, hogy a kiépítésre kültéren vagy beltéren került sor;
g) a  kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont által használt technológia és a  kisugárzott 

egyenértékű izotrop teljesítmény érték megjelölését;
h) kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont literben meghatározott térfogatát és a színét;
i) nyilatkozatot arról, hogy a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont vagy a különálló, elhatárolt 

felületű infrastrukturális helyszínen osztozó több kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont 
a  bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikk (1)  bekezdés a) vagy b)  pontjában foglalt követelményeknek felel 
meg;

j) ha az  i) pont szerinti nyilatkozat alapján a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont a bizottsági 
végrehajtási rendelet 3.  cikk (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt követelményeknek felel meg, akkor 
a bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének A. pontjában meghatározott feltételek leírását és

k) nyilatkozatot arról, hogy a  kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont kiépítésének helyszíne 
természet- vagy örökségvédelem alatt áll-e.

 (3) Az üzemeltető az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést elektronikus úton, a Hatóság elektronikus ügyintézési 
felületén, az e célra rendszeresített űrlapon teszi meg.

 (4) Ha az üzemeltető nem elektronikus ügyintézésre kötelezett, az Ákr. rendelkezései az irányadók.

20. § (1) Az  Eht. 94.  § (7)  bekezdése alapján együttműködésre kötelezett személy, szervezet az  elektronikus hírközlési 
szolgáltató kérésére együttműködik a  18.  § (2)  bekezdése szerinti kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési 
pont kiépítése érdekében.

 (2) Az  utcabútor, reklámhordozót tartó berendezés, reklámcélú berendezés – ideértve a  tájékozódást segítő jelzést 
megjelenítő reklámcélú eszközt is – és a  hirdetőoszlop, az  Étv. szerinti a  sajátos építményfajta – ide nem értve 
az  Eht. szerinti fizikai infrastruktúra fogalmába tartozó sajátos építményfajtákat – és a  közhasználatú építmény 
(e  § tekintetében a  továbbiakban együttesen: megállapodás tárgyát képező építmény) felhasználásához, illetve 
az  (1)  bekezdés szerinti kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont kiépítéséhez szükséges alkalmassá 
tételhez való hozzájárulásról szóló megállapodás megkötését az  elektronikus hírközlési szolgáltatónak írásbeli 
ajánlattal kell kezdeményeznie az együttműködésre kötelezettnél.

 (3) A megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatnak tartalmaznia kell
a) a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont megjelölését, annak jellemzőit, elhelyezésének helyét, 

módját és helyigényét;
b) a megállapodás tárgyát képező építmény igénybe venni kívánt elemeinek megjelölését;
c) az igényelt használati jog pontos tartalmát;
d) a használati jog alapításáról szóló szerződéstervezetet, továbbá
e) az együttműködésre kötelezett részére fizetendő ellenértéket tartalmazó egyértelmű ajánlatot.
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 (4) Az együttműködésre kötelezett az ajánlat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban válaszol az elektronikus 
hírközlési szolgáltatónak, amelyben a (2) bekezdés szerinti ajánlatot elfogadja vagy elutasítja.

 (5) Ha az  együttműködésre kötelezett a  (2)  bekezdés szerinti ajánlatot elfogadja, akkor az  ajánlatra adott válasznak 
tartalmaznia kell legalább
a) az  arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az  ajánlattal érintett a  megállapodás tárgyát képező építmény 

átalakítással vagy átalakítás nélkül alkalmas-e az ajánlat szerinti felhasználásra, továbbá
b) az  átalakítás szükségességére vonatkozó nyilatkozat esetén az  átalakítás költségére vonatkozó becslést, 

valamint az átalakítás kivitelezésének várható időtartamát.
 (6) Az  együttműködésre kötelezett – törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet eltérő 

rendelkezése hiányában – a (2) bekezdés szerinti ajánlatot kizárólag akkor jogosult elutasítani, ha
a) az ajánlat szerint felhasználni kívánt, a megállapodás tárgyát képező építmény objektív műszaki okok miatt 

nem alkalmas a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont kiépítésére, azzal, hogy az építményen 
már nyújtott szolgáltatások nem minősülnek megtagadást megalapozó objektív műszaki oknak;

b) a  kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont befogadása vagy annak kiépítése sérti vagy 
közvetlenül és nyilvánvalóan veszélyezteti a  vagyonbiztonságot vagy az  emberi életet, egészséget, így 
különösen, ha a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont üzemeltetése a 0 Hz – 300 GHz közötti 
frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi 
határértékeiről szóló miniszteri rendelet szerinti egészségügyi határértéket túllépését okozhatja;

c) a  kiépíteni kívánt kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont által érintett megállapodás tárgyát 
képező építmény működését, biztonságát vagy integritását akadályozza vagy veszélyezteti;

d) a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont üzemeltetése káros zavarást okoz; vagy
e) az  elektronikus hírközlési szolgáltató (2)  bekezdés szerinti ajánlatában megjelölt, a  kis területi lefedésű, 

vezeték nélküli hozzáférési pont kiépítéséhez szükséges megállapodás tárgyát képező építmény helyett más 
alkalmas – az ajánlatban foglalttal egyenértékű – infrastruktúrát vagy egyéb hozzáférési lehetőséget ajánl fel, 
feltéve, hogy az ilyen módon felajánlott hozzáférésre tisztességes és észszerű feltételek mellett kerülhet sor.

 (7) Ha az együttműködésre kötelezett az ajánlatot elutasítja, akkor az elutasításról szóló válaszában köteles megjelölni 
a  (6)  bekezdés a)–e)  pontja szerinti valamely okot, továbbá válaszát köteles indokolni és bizonyítékokkal 
alátámasztani.

 (8) Az  elektronikus hírközlési szolgáltató, az  együttműködésre kötelezett ajánlatra adott válaszának kézhezvételétől 
számított 15 napon belül írásban tájékoztatja az  együttműködésre kötelezettet az  általa megadott műszaki és 
gazdasági feltételek elfogadásáról vagy elutasításáról.

 (9) Ha az együttműködésre kötelezett az ajánlatra 15 napon belül nem válaszol, akkor az ajánlatot elfogadottnak kell 
tekinteni.

 (10) Ha az együttműködésre kötelezett az ajánlatot elutasítja, vagy a megállapodás az ajánlat kézhezvételétől számított 
45 napon belül nem jön létre, a Hatóság kérelemre a használati jogot határozatával – a kis területi lefedésű, vezeték 
nélküli hozzáférési pont kiépítéséhez fűződő közérdekből, a szükséges mértékben – létrehozhatja.

6. Építésügyi hatósági eljárásokkal összefüggő részletes szabályok

21. § (1) Az  építtető jogutódja vagy az  engedély átruházása esetén annak új jogosultja (a továbbiakban: az  építtető 
jogutódja) a  hatályos építési engedélyt vagy bontási engedélyt jogosult felhasználni, azonban köteles 
a jogutódlásról – annak megfelelő igazolása mellett – a bejelentést a 9. § (1) bekezdése szerint benyújtani.

 (2) A bejelentést megelőzően az építtető jogutódja nem jogosult építési vagy bontási tevékenységet folytatni.
 (3) A jogutódlást a Hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül végzésben tudomásul veszi.

22. § (1) Elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának biztosítása érdekében antennatartó szerkezet legfeljebb 90 napra 
ideiglenesen elhelyezhető, ha az építtető az elhelyezés előtt legalább 15 nappal a bejelentést a 9. § (1) bekezdése 
szerint benyújtja.

 (2) Az  építtető az  ideiglenesen elhelyezett antennatartó szerkezetet az  előzetes bejelentésben meghatározott 
időpontig köteles elbontani, és erről a  Hatóságot a  bontást követő 15 napon belül nyilatkozattételi űrlap 
benyújtásával értesíteni.
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23. § (1) A tulajdonos vagy az üzemeltető köteles a Hatóságnak bejelenteni, ha a korábban más céllal – jogszerűen, hírközlési 
hatósági engedély, illetve bejelentés nélkül – létesült elektronikus hírközlési építmény rendeltetése úgy változik 
meg, hogy annak építése már engedélyköteles lenne.

 (2) A bejelentést a 9. § szerint kell benyújtani, és az ott meghatározott dokumentációt kell csatolni a bejelentéshez.
 (3) A Hatóság a változást a bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veszi.

24. § (1) Ha a  Hatóság megállapítja, hogy az  építtető a  véglegessé vált építési engedély hatályának fennállása alatt 
a hírközlési e-főnaplót nem zárta le, és használatbavételi engedély iránti kérelmet nem nyújtott be, – a lejárat előtt 
90 nappal – tájékoztatja az építtetőt az engedély hatályának lejárati idejéről és a meghosszabbítás lehetőségéről.

 (2) Ha a  véglegessé vált építési engedély hatályának lejártáig az  építtető használatbavételi engedély iránti kérelmet 
nem nyújt be, és az  építési engedély hatályának meghosszabbítását sem kezdeményezi, a  Hatóság a  tényállás 
tisztázása érdekében helyszíni ellenőrzést tart.

 (3) Ha a helyszíni ellenőrzés eredményeként a Hatóság megállapítja, hogy
a) az építési engedély hatálya jogszerűen nem hosszabbítható meg, és a már megkezdett kivitelezéssel létrejött 

építményre használatbavételi engedély nem adható, az  építmény továbbépítéséhez határidő tűzésével új 
építési engedély iránti kérelem benyújtására hívja fel az építtetőt;

b) az  építmény elkészült, határidő tűzésével használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtására hívja fel 
az építtetőt, és tájékoztatja a késedelmes benyújtás jogkövetkezményéről;

c) az építmény elkészült, de hírközlési e-naplót nem nyitottak, határidő tűzésével fennmaradási engedély iránti 
kérelem benyújtására hívja fel az építtetőt.

 (4) A  (3)  bekezdés a) és c)  pontjában foglaltak nemteljesítése esetén a  Hatóság az  elkészült építmény vagy 
építményrész bontására kötelezi az építtetőt.

7. Ingatlanhasználat, közös építményhasználat

25. § (1) Az Eht. 94/A. § (1) bekezdése és 95. § (2) bekezdése szerint a Hatósághoz benyújtott szolgalmi vagy más használati 
jog alapítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a szolgalmi vagy más használati jog terjedelmét ábrázoló nyomvonalrajzot;
b) az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésének helyét és módját;
c) a védősáv hosszát és szélességét a nyomvonal jobb és bal oldalán és
d) azt, hogy a  korlátozást mely nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás érdekében kéri 

a szolgáltató.
 (2) A kérelemhez mellékelni kell a változási vázrajzot.

26. § (1) A  Hatóság kérelemre, a  rendelkezésére álló adat, tény, állapot vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján 
a  kérelemben megjelölt elektronikus hírközlési építmény meglétének vagy elbontásának igazolására hatósági 
bizonyítványt állít ki.

 (2) Az  ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti 
kérelemhez mellékelni kell a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot.

 (3) A  hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtását megelőző tíz éven belül befejezett vagy használatba 
vett építmény esetén a  hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás során a  Hatóság a  meglévő építmény 
jogszerűségét alátámasztó építési, használatbavételi engedély meglétét vizsgálja. Ha az építmény nem jogszerűen 
épült, a  Hatóság a  hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, és egyidejűleg építésfelügyeleti hatósági eljárást 
kezdeményez.

 (4) A tíz évnél régebben befejezett vagy használatba vett építmény esetén a Hatóság a hatósági bizonyítványt kiállítja, 
és az építményt az ellenkező bizonyításáig jogszerűnek tekinti.

 (5) A hatósági bizonyítvány tartalmazza
a) az elektronikus hírközlési építmény megnevezését;
b) az érintett ingatlan helyrajzi számát;
c) az építmény meglétének vagy elbontásának tényét;
d) a felhasználás célját;
e) a változási vázrajz munkaszámát és
f ) az elektronikus hírközlési építmény főbb műszaki adatait.
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8. Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének települési szakági tervezésre vonatkozó 
szabályai

27. § (1) A  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm.  rendelet (a továbbiakban: R.) 5.  §-ában szabályozott településfejlesztési koncepcióhoz, 9. és 10.  §-ában 
szabályozott településszerkezeti tervhez, valamint 11–13.  §-ában szabályozott helyi építési szabályzathoz 
kapcsolódó megalapozó vizsgálatnak az  R. 1.  melléklet helyzetfeltáró munkarész 1.16.3.  pontját érintő, illetve 
a  településszerkezeti tervhez, valamint a  helyi építési szabályzathoz kapcsolódó alátámasztó javaslatnak 
az R. 3. melléklet 35. sor 4.3. pontját érintő minimális tartalmi követelményeit a 4. melléklet határozza meg.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat elektronikus hírközlési fejezetét a  többi 
szakági munkarésszel összhangban kell elkészíteni.

 (3) Az elektronikus hírközlési fejezetek tartalmi részletessége függ a feladat jellegétől, a tervezett területfelhasználástól 
és szolgáltatási funkcióktól.

 (4) Az  elektronikus hírközlési fejezetekben meg kell jeleníteni a  meglévő elektronikus hírközlési építmények 
elhelyezését a felhasználók számára elérhető, alábbi szolgáltatások vonatkozásában:
a) helyhez kötött telefonszolgáltatás;
b) mobil rádiótelefon szolgáltatás;
c) műsorelosztás;
d) internet-hozzáférés szolgáltatás és
e) műsorszórás.

 (5) Az elektronikus hírközlési fejezetekben rögzíteni kell, hogy a  területet érintően van-e előkészületben kormányzati 
célú, illetve jelentős elhelyezési igénnyel bíró külön célú elektronikus hírközlési hálózatfejlesztés, amelyek esetében 
ezek elhelyezési kérdéseit is érinteni kell.

 (6) Az  elektronikus hírközlési fejezetnek biztosítania kell a  szolgáltatásnyújtás szabadságát, a  szolgáltatások 
szabad áramlását, be kell mutatnia a  fogyasztói érdekek hatékony védelme területén a  szabad szolgáltató- és 
szolgáltatásválasztás, az esélyegyenlőség, az egyetemes szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítását, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, új technológiák elterjedési lehetőségét.

 (7) A megalapozó vizsgálathoz készülő elektronikus hírközlési fejezetben össze kell vetni és értékelni kell az előzetesen 
beszerzett adatokat.

 (8) Az  elektronikus hírközlési fejezetek elkészítése során az  érintett elektronikus hírközlési szolgáltatók számára 
lehetőséget kell biztosítani, hogy az  adott településre vagy településrészre tervezett beruházásaikról információt 
adjanak.

 (9) Elektronikus hírközlési fejezetet csak az  építésügyi és az  építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.  melléklet I. fejezet 7.  pontjában meghatározott 
jogosultsággal (betűjele: TH) rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet.

 (10) A  helyi építésügyi szabályozások az  elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének szabályai tekintetében 
e  rendelettel ellentétes vagy e  rendelethez képest többletkövetelményeket támasztó rendelkezéseket nem 
tartalmazhatnak.

9. Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés és építésrendészeti eljárás

28. § (1) A Hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység ellenőrzését
a) indokolt esetben a helyszínen;
b) távoli eléréssel

ba) a hírközlési e-építési napló alkalmazásban, valamint
bb) az e-közmű alkalmazásban

végzi.
 (2) Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés során a Hatóság vizsgálja

a) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése kapcsán
aa) a  kivitelező, a  tervező, a  beruházáslebonyolító, a  műszaki ellenőr, a  felelős műszaki vezető 

jogosultságát, illetve regisztrációját;
ab) a Hatóság által jóváhagyott terv alapján készült kiviteli tervdokumentációt;
ac) a hírközlési e-napló vezetését;
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ad) a  beépített anyagok megfelelőségigazolását, az  építési termékek beépítésére vonatkozó 
jogszabályok, szabványok, szakmai előírások betartását;

ae) az  építmény szerkezetére, a  kivitelezés módszerére és technológiájára vonatkozó követelmények 
betartását és

af ) az építési engedélyt megadó végleges határozat vagy előzetes bejelentés nyilvántartásba vételéről 
szóló határozat meglétét;

b) a megvalósult építmények esetén az a) pontban felsoroltakon kívül
ba) a  kivitelezésre építési engedélyt megadó végleges határozatnak, vagy előzetes bejelentés 

nyilvántartásba vételéről szóló határozatnak, valamint a hozzá tartozó tervdokumentációnak, vagy 
megvalósulási tervdokumentációnak való megfelelőségét;

bb) a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet és mellékleteit;
bc) az utólagos bejelentés nyilvántartásba vételéről szóló határozat, valamint a használatbavételi, vagy 

fennmaradási engedélyt megadó végleges határozat meglétét;
bd) a kivitelezés során keletkezett hulladék elhelyezésére vonatkozó nyilatkozat meglétét;
be) a kivitelezési szerződésre vonatkozó előírások teljesülését és
bf ) az építtető vagy üzemeltető egyértelmű meghatározására alkalmas azonosító meglétét;

c) a 2. § g) pontjában meghatározott jókarbantartási kötelezettség teljesítését; valamint
d) az engedély vagy bejelentés nélkül végezhető építési tevékenység esetén az országos építési követelmények, 

a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat, a településképi rendelet előírásainak betartását.
 (3) A  helyszíni ellenőrzésről a  Hatóság jegyzőkönyvet vagy feljegyzést készít, amelyet feltölt a  hírközlési e-naplóba. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az ellenőrzés helyét és idejét;
b) az ellenőrzést végző személyek nevét, beosztását, elérhetőségét;
c) a közreműködő szakértő nevét, címét/székhelyét;
d) az építtető nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát;
e) az építtető megbízottjának nevét, címét, kamarai névjegyzéki számát;
f ) a műszaki ellenőr nevét, címét, kamarai névjegyzéki számát;
g) a tervező nevét, címét, elérhetőségét, kamarai névjegyzéki számát;
h) a  kivitelező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, vállalkozási engedély számát, kivitelezési regisztrációs 

számát;
i) a felelős műszaki vezető nevét, címét, elérhetőségét, kamarai névjegyzéki számát;
j) az engedélyezett tervdokumentációra, hatósági engedélyre vagy nyilvántartásba vételre vonatkozó adatokat;
k) az építmény jellegét;
l) az építési munka jellegét és
m) a Hatóság megállapításait.

 (4) A Hatóság távoli eléréssel ellenőrzi a hírközlési e-napló vezetését és tartalmát, amelyről feljegyzésben rögzíti
a) a (3) bekezdés szerinti adatokat;
b) az építési tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi számait és
c) megállapításait, különösen az alábbiakra kiterjedően:

ca) a nyilvántartási rész kitöltése;
cb) az építési folyamatban részt vevők jogosultságai;
cc) a tervnapló tartalma;
cd) a mellékletek;
ce) az építési termék teljesítménynyilatkozata; valamint
cf ) napi jelentés és eseti bejegyzés.

 (5) Az  építésfelügyeleti hatósági ellenőrzést a  Hatóság éves munkaterv alapján végzi. A  munkatervet és az  előző évi 
építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések megállapításait összefoglaló jelentést minden év április 30-ig teszi közzé 
a honlapján. Ellenőrzés bejelentés alapján és építésügyi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan munkaterven kívül 
is végezhető.

 (6) A Magyar Mérnöki Kamarával erről szóló megállapodás alapján a Hatóság az ellenőrzésbe a  tervdokumentáció és 
az  annak megfelelő kivitelezési tevékenység vizsgálatába a  Magyar Mérnöki Kamarát bevonhatja, és a  helyszíni 
ellenőrzés a Magyar Mérnöki Kamara képviselőjének részvételével is lefolytatható.
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29. § (1) A Hatóság az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés során az építés helyszínén a kivitelezési tevékenység folytatását 
megtiltja – az Étv. 46. § (3) bekezdésében foglaltak mellett – az építmények műszaki sajátosságaira figyelemmel, ha:
a) a kivitelezési tevékenységet végleges építési engedély vagy előzetes nyilvántartásba vételről szóló határozat 

nélkül végzik, vagy
b) a hírközlési e-naplóban az eltakarásra kerülő építményszerkezetek ellenőrzésének dokumentálása elmarad.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a Hatóság a helyszínen jegyzőkönyvben vagy feljegyzésben rögzíti.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről a  Hatóság a  helyszíni ellenőrzés befejezését követően 

haladéktalanul végzést hoz, amelyet a hírközlési e-naplóba feltölt és megküldi az építtetőnek és a kivitelezőnek.
 (4) Ha a  Hatóság az  építési tevékenység végzését az  ellenőrzés során megtiltotta, a  helyszínen felvett jegyzőkönyv 

megállapításai alapján az  ellenőrzéstől számított 15 napon belül hozott határozatában elrendeli a  szabálytalan 
állapot megszüntetését. A  kivitelezési tevékenységet tovább folytatni csak a  szabálytalan állapot megszüntetése 
után lehet.

 (5) A  határozatban foglaltak teljesítését a  Hatóság a  helyszínen ellenőrzi, és jegyzőkönyvben vagy feljegyzésben 
dokumentálja, amit feltölt a hírközlési e-naplóba.

 (6) Ha a  szabálytalanul létesült építmény fennmaradásának feltételei fennállnak, a  Hatóság a  (4)  bekezdés szerinti 
határozatában határidő tűzésével felhívja az  építtetőt, vagy ha az  építtető személye nem ismert, az  építmény 
tulajdonosát a  fennmaradási engedély vagy a  fennmaradási és továbbépítési engedély iránti kérelem és 
mellékleteinek benyújtására, egyúttal tájékoztatja az  engedély feltételeiről és az  engedély nélküli építés 
jogkövetkezményeiről.

 (7) Ha a fennmaradás feltételei nem állnak fenn, a Hatóság a (4) bekezdés szerinti határozatában a szabálytalan állapot 
megszüntetése érdekében határidő tűzésével az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, az építmény 
tulajdonosát az építmény, építményrész bontására kötelezi.

 (8) A Hatóság fegyelmi eljárást kezdeményez a  tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 
szóló 1996. évi LVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kamaránál, ha
a) a tervező által készített kivitelezési tervdokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan, vagy
b) az építési-műszaki ellenőrre vagy felelős műszaki vezetőre vonatkozó összeférhetetlenséget észlel.

 (9) A Hatóság a helyszíni ellenőrzéstől számított 15 napon belül hozott határozatában elrendeli
a) az  építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését vagy lebontását, ha annak állapota 

az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy
b) az építmény bontását, ha a használatával véglegesen felhagytak, vagy az a használatra alkalmatlan.

 (10) A  Hatóság a  hatáskörébe nem tartozó szabálytalanság esetén a  jegyzőkönyv, feljegyzés, valamint az  egyéb 
bizonyítékok megküldésével a  szükséges intézkedések megtételét a  helyszíni ellenőrzés napjától számított 
15 napon belül kezdeményezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál.

30. § (1) A  Hatóság hivatalból építésrendészeti eljárást indít, ha az  építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés során jogsértést 
állapít meg.

 (2) A Hatóság az építési folyamat kamarai nyilvántartásban szereplő résztvevőivel szemben bírságot kiszabó végleges 
döntését megküldi a Magyar Mérnöki Kamarának.

10. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. december 21. napján lép hatályba.
 (2) A 34. § (2) bekezdése 2021. február 15. napján lép hatályba.
 (3) A 2. § c) pontja, a 9. § (3) bekezdése, a 12. § a) pontja és a 3. melléklet 2021. július 1. napján lép hatályba.
 (4) A 11. § (4) bekezdése 2021. október 1. napján lép hatályba.
 (5) A 34. § (1) bekezdés d) pontja 2022. február 15. napján lép hatályba
 (6) A 34. § (1) bekezdés a)–c) pontja 2022. július 1. napján lép hatályba.

32. §  E rendeletet 2021. február 15. napjától kell alkalmazni.
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33. § (1) E rendeletet a 2021. február 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
 (2) A 2021. február 15. napját megelőzően előzetes bejelentés alapján a Hatóság által nyilvántartásba vett elektronikus 

hírközlési építményekre az építtető a bejelentett építési és bontási tevékenység befejezésétől számított 15 napon 
belül köteles az utólagos bejelentést a 9. § (1) bekezdése szerint benyújtani.

 (3) A kitöltött utólagos bejelentő adatlaphoz mellékelni kell a 2. melléklet szerint összeállított dokumentációt.
 (4) A  Hatóság az  építmény elkészültét az  utólagos bejelentés beérkezését követő naptól számított 8 napon belül 

hatósági nyilvántartásba veszi.
 (5) A  Hatóság a  nyilvántartásba vételt határozatban megtagadja, és a  szabálytalan építés jogkövetkezményeit 

alkalmazza, ha azt állapítja meg, hogy az építési vagy bontási tevékenységet
a) előzetes bejelentés nélkül vagy
b) az előzetes bejelentéstől eltérően 
végezték.

 (6) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel hiányában az építmény jogszerűen nem használható, azon elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nem nyújtható.

34. § (1) Hatályát veszti
a) a  28.  § (2)  bekezdés af )  pontjában a „vagy előzetes bejelentés nyilvántartásba vételéről szóló határozat” 

szövegrész;
b) a 29. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagy előzetes nyilvántartásba vételről szóló határozat” szövegrész;
c) a 9. § (2) bekezdése, a 33. § (5) bekezdése és a 2. melléklet;
d) a 33. § (2)–(6) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az  elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az  elektronikus hírközlési építményekkel 
kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet.

35. § (1) Ez  a  rendelet az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 57. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  rendelet a  kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok jellemzőinek az  Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 57.  cikkének 
(2)  bekezdése szerinti meghatározásáról szóló, 2020. július 20-i (EU) 2020/1070 bizottsági végrehajtási rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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1. melléklet a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez

   

1. melléklet a …/2020. (… …) NMHH rendelethez 

1. Az elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásaiban közreműködő közművek és más 
szervezetek 

1.1. KÖZMŰVEK ÉS MÁS SZERVEZETEK 

1. Víz- és csatornázási művek 
2. Földgázelosztási engedélyesek 
3. Villamosenergiaelosztói engedélyesek 
4. Távhőszolgáltató szervek 
5. Elektronikus hírközlési építmények tulajdonosai, az elektronikus hírközlési szolgáltatók/üzemeltetők 
6. A villamosmű üzemben tartója 
7. A vasútüzemeltető, vasútkezelő szervezetek 
8. A városi helyi közlekedési szervezetek 
9. Útkezelő szervezetek 
Követelmények (1-9. pontig): A hálózatokat és más üzemi építményeket érintően a csatlakozó vezetékek és 

berendezések esetén a szakszerű megoldás követelménye, továbbá a nyomvonalas keresztezésekre meghatározott 
műszaki, technikai normák érvényre juttatása. 

10. Víz- és vízi létesítmények kezelői 
Követelmény: A környezeti elemekre gyakorolt hatások kapcsán a környezet terhelésének csökkentése érdekében 

elérhető legjobb technológiai normák érvényre juttatása. 
11. Földmérési jelek, geodéziai pontok kezelői. 
 
 
 

2. melléklet a …/2020. (… …) NMHH rendelethez 

1. Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma a tervezés tárgyától függően 

1.1. Vezetékes elektronikus hírközlési építmények 

 

1.1.1. Az építési engedélyezési dokumentáció elemei 

Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve) 

Aláíró lap  

Tartalmazza a tervezési feladatban közreműködő minden tervező nevét, megnevezését, a tervezési 

jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét készítette, tervező által 

hitelesítve. 

Tervezői nyilatkozatok  

Műszaki leírás  

Leírást, magyarázatot, utasítást tartalmaz az építéshez, a szereléshez, a beállításokhoz, installációhoz és 

üzembe helyezéshez. Hivatkozik az egyeztetési jegyzőkönyvek tartalmára. Bemutatja az egyeztetések alapján 

előírt változtatások végrehajtását. A műszaki leírás munkarészei: 

a) Előzmények, tervezési megbízás, tervezési feladat és alapadatok, irányelvek 

b) Általános tervismertetés, csatlakozó hálózatrészek terveire, tervszámaira való utalás, használatbavételi/ 

fennmaradási engedély számainak megadása 

c) Rendszerleírás a rajzi hivatkozásokkal 

d) Aktuális jellemző építési utasítások felsorolása 

e) Alkalmazandó technológiák és építési módok ismertetése, tájékoztató jellegű talajmechanikai 

információk (szükség szerint) 

f) Érintett közművek megközelítése, keresztezésére vonatkozó információk 

g) Biztonsági és Egészségvédelmi, Környezetvédelmi, Érintésvédelmi és Tűzvédelmi tervfejezetek 

   

1. melléklet a …/2020. (… …) NMHH rendelethez 

1. Az elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásaiban közreműködő közművek és más 
szervezetek 

1.1. KÖZMŰVEK ÉS MÁS SZERVEZETEK 

1. Víz- és csatornázási művek 
2. Földgázelosztási engedélyesek 
3. Villamosenergiaelosztói engedélyesek 
4. Távhőszolgáltató szervek 
5. Elektronikus hírközlési építmények tulajdonosai, az elektronikus hírközlési szolgáltatók/üzemeltetők 
6. A villamosmű üzemben tartója 
7. A vasútüzemeltető, vasútkezelő szervezetek 
8. A városi helyi közlekedési szervezetek 
9. Útkezelő szervezetek 
Követelmények (1-9. pontig): A hálózatokat és más üzemi építményeket érintően a csatlakozó vezetékek és 

berendezések esetén a szakszerű megoldás követelménye, továbbá a nyomvonalas keresztezésekre meghatározott 
műszaki, technikai normák érvényre juttatása. 

10. Víz- és vízi létesítmények kezelői 
Követelmény: A környezeti elemekre gyakorolt hatások kapcsán a környezet terhelésének csökkentése érdekében 

elérhető legjobb technológiai normák érvényre juttatása. 
11. Földmérési jelek, geodéziai pontok kezelői. 
 
 
 

2. melléklet a …/2020. (… …) NMHH rendelethez 

1. Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma a tervezés tárgyától függően 

1.1. Vezetékes elektronikus hírközlési építmények 

 

1.1.1. Az építési engedélyezési dokumentáció elemei 

Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve) 

Aláíró lap  

Tartalmazza a tervezési feladatban közreműködő minden tervező nevét, megnevezését, a tervezési 

jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét készítette, tervező által 

hitelesítve. 

Tervezői nyilatkozatok  

Műszaki leírás  

Leírást, magyarázatot, utasítást tartalmaz az építéshez, a szereléshez, a beállításokhoz, installációhoz és 

üzembe helyezéshez. Hivatkozik az egyeztetési jegyzőkönyvek tartalmára. Bemutatja az egyeztetések alapján 

előírt változtatások végrehajtását. A műszaki leírás munkarészei: 

a) Előzmények, tervezési megbízás, tervezési feladat és alapadatok, irányelvek 

b) Általános tervismertetés, csatlakozó hálózatrészek terveire, tervszámaira való utalás, használatbavételi/ 

fennmaradási engedély számainak megadása 

c) Rendszerleírás a rajzi hivatkozásokkal 

d) Aktuális jellemző építési utasítások felsorolása 

e) Alkalmazandó technológiák és építési módok ismertetése, tájékoztató jellegű talajmechanikai 

információk (szükség szerint) 

f) Érintett közművek megközelítése, keresztezésére vonatkozó információk 

g) Biztonsági és Egészségvédelmi, Környezetvédelmi, Érintésvédelmi és Tűzvédelmi tervfejezetek 

2. melléklet a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez
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Tervlapok  
a) Átnézeti helyszínrajz (PDF/A, DWG vagy DXF) 

b) A tervezett nyomvonalrajzok tartalmazzák az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokat is (Georeferált, 

rétegsrtuktúrált PDF/A, DWG vagy DXF, belterületen 1:500, külterület 1:1000)  

c) Keresztmetszeti és/vagy hossz-szelvény rajzok (PDF/A, DWG vagy DXF) 

d) Elvi rajzok egyenes vonalú vázlatok, amelyeknek áttekintő képet kell adniuk a hálózat összefüggéseiről, külső 

rendszerbe illeszkedéséről is (PDF/A, DWG vagy DXF) 

e) Elosztópont vagy NODE elhelyezési rajzok (PDF/A, DWG vagy DXF) 

 

 Építési engedélyezési engedély kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Érintett ingatlanok jegyzéke (XLS, XLSX) 

b) Építési jogosultságot, jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A) 

ba) Érintett ingatlanokra, vonatkozó építési jogosultság igazolása a nem közterületi ingatlanokra vonatkozóan 

(tulajdonosi hozzájárulás)  

bb) Nem építtető tulajdonában lévő meglévő építmény felhasználása esetén tulajdonosi hozzájárulás  

bc) Korábban épült, az engedélyezendő hálózatrész építésekor felhasználásra kerülő, meglévő építmény 

jogszerűségét igazoló dokumentum (használatbavételi/fennmaradási engedély határozat vagy annak száma/ 

áramszolgáltató nyilatkozata)  

c) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és a tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A) 

d) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az eltérő 

tartalmúak (szakhatóságonként 1-1 file-ba összefűzve PDF/A) 

e) Előzetes szakhatósági állásfoglalások jegyzéke és csatolása (PDF/A) 

f) Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (PDF/A) 

g) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

h) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

 

1.1.2. Használatbavételi engedélyezési dokumentáció 

A kiviteli terv alapján készített megvalósulási tervdokumentáció az alábbi tartalommal: 

 

Tervlapok  
a) Átnézeti helyszínrajz (PDF/A, DWG vagy DXF) 

b) A megvalósult nyomvonalrajzok, amelyek tartalmazzák az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokat is - 

Georeferált, rétegsrtuktúrált PDF/A, DWG vagy DXF, belterületen 1:500, külterület 1:1000)  

c) Keresztmetszeti és/vagy hossz-szelvény rajzok (PDF/A, DWG vagy DXF) 

d) Elvi rajzok egyenes vonalú vázlatok, amelyeknek áttekintő képet kell adniuk a hálózat összefüggéseiről, külső 

rendszerbe illeszkedéséről is (PDF/A, DWG vagy DXF) 

e) Elosztópont vagy NODE elhelyezési rajzok (PDF/A, DWG vagy DXF) 

f) A megvalósult állapotnak megfelelő rendszertechnikai és elvi rajz megjelenítéséhez szükséges adatok (PDF/A) 

g) A megvalósult elektronikus hírközlési építmény geodéziai bemérési adatai (PDF/A, DWG vagy DXF) 

h) Megvalósult szálvezetési rajz és szálkötési lapok adatai (PDF/A, DWG vagy DXF)  

i) Megvalósult keresztszelvények, fúrási jegyzőkönyvek – szükség szerint (PDF/A, DWG vagy DXF) 

j) Részletrajzok, bevezetési és beltéri rajzok – szükség szerint (PDF/A, DWG vagy DXF) 
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Használatbavételi engedély kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

 

a) Érintett ingatlanok jegyzéke (XLS, XLSX) 

b) Az építési engedélyezési eljárásban kikötést tett szakhatóságok állásfoglalásához szükséges eljárási díj/illeték 

befizetés igazolása (1 file-ba összefűzve, PDF/A) 

c) NMHH eljárási díjbefizetés igazolása (PDF/A) 

d) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

e) Az e-közmű nyilvántartásból az e-közmű rendelet szerinti letölthető igazolás 

f) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF) 

 

1.1.3. Fennmaradási engedélyezési dokumentáció 

Megvalósult állapotra vonatkozó dokumentáció az alábbi tartalommal: 

Szöveges munkarészek (1db PDF/A file-ban összefűzve) 

Aláíró lap  

Tartalmazza a megvalósulási tervdokumentáció készítésében közreműködő minden tervező nevét, 

megnevezését, a tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét 

készítette, tervező által hitelesítve.  

 

Tervezői nyilatkozatok  

Műszaki leírás  

a) Az építési engedély nélkül, vagy attól eltérően megépült hírközlési építmény elhelyezkedésére és 

megvalósulására vonatkozóan 

b) Előzmények, és alapadatok, irányelvek 

c) Általános tervismertetés, csatlakozó hálózatrészek terveire, tervszámaira való utalás, 

használatbavételi/fennmaradási engedély számainak megadása, 

d) Rendszerleírás a tervrajzi hivatkozásokkal 

e) Alkalmazott technológiák és építési módok ismertetése 

f) Érintett közművek megközelítése, keresztezésére vonatkozó információk, 

g) Biztonsági és Egészségvédelmi, Környezetvédelmi, Érintésvédelmi és Tűzvédelmi tervfejezetek 

 

Szakértői vélemény és nyilatkozat 

Az építmény megfelelőségére és használhatóságára vonatkozó szakértői vélemény és nyilatkozat  

 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy 1 db PDF/A egybefűzve) 

a) Átnézeti helyszínrajz (PDF/A, DWG vagy DXF) 

b) A megvalósult nyomvonalrajzok - tartalmazza az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokat is (Georeferált, 

rétegstrukturált PDF/A, DWG vagy DXF, belterületen 1:500, külterület 1:1000)  

c) A megvalósult elektronikus hírközlési építmény geodéziai bemérési adatai (PDF/A, DWG vagy DXF) 

d) A megvalósult állapotnak megfelelő rendszertechnikai és elvi rajz (PDF/A, DWG vagy DXF) 

e) Megvalósult szálvezetési rajz- és szálkötési lapok adatai (PDF/A) 

f) Megvalósult keresztszelvények, fúrási jegyzőkönyvek – szükség szerint (PDF/A) 

g) Megvalósult részletrajzok, bevezetési és beltéri rajzok – szükség szerint (PDF/A, DWG vagy DXF) 

h) Mérési jegyzőkönyvek (PDF/A) 
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Fennmaradási engedély kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Érintett ingatlanok jegyzéke (XLS, XLSX) 

b) Építési jogosultságot és jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A) 

ba) Érintett ingatlanokra, vonatkozó fennmaradási jogosultság igazolása a nem közterületi ingatlanokra 

vonatkozóan (tulajdonosi hozzájárulás) 

bb) Nem építtető tulajdonában lévő meglévő építmény felhasználása esetén tulajdonosi hozzájárulás a 

fennmaradáshoz 

bc) Korábban épült, az engedélyezendő hálózatrész építésekor felhasználásra került, meglévő építmény 

jogszerűségét igazoló dokumentum (használatbavételi/fennmaradási engedély határozat vagy annak száma/ 

áramszolgáltató nyilatkozata)  

c) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A)  

d) Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (ha volt) (PDF/A) 

e) Kivitelezői nyilatkozat (ha volt) (PDF/A) 

f) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az eltérő 

tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A) 

g) Előzetes szakhatósági állásfoglalások jegyzéke és csatolása (PDF/A) 

h) Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (PDF/A) 

i) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

j) Az e-közmű nyilvántartásból letölthető e-közmű rendelet szerinti igazolás 

k) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

 

1.1.4. Bontási engedélyezési dokumentáció 

Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve) 

Aláíró lap 

Tartalmazza a megvalósulási tervdokumentáció készítésében közreműködő minden tervező nevét, 

megnevezését, a tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét 

készítette, tervező által hitelesítve.  

 

Tervezői nyilatkozatok 

Műszaki leírás  

A bontandó hálózat, vagy építési engedély nélkül, vagy attól eltérően megépült hírközlési építmény 

elhelyezkedésére és megvalósulására vonatkozóan a bontás okának megjelölése és indoklása 

a) Előzmények és alapadatok, irányelvek 

b) Általános ismertetés 

c) Rendszerleírás a tervrajzi hivatkozásokkal 

d) Alkalmazott technológiák és építési/bontási módok ismertetése, tájékoztató jellegű talajmechanikai 

információk 

Tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy 1 db PDF/A-ba egybefűzve) 

a) Átnézeti helyszínrajz (PDF/A, DWG vagy DXF) 

b) A bontani tervezett hálózatrész nyomvonalrajzi - tartalmazza az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokat is 

(Georeferált, rétegstrukturált PDF/A, DWG vagy DXF, belterületen 1:500, külterület 1:1000)  
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Bontási engedély kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Érintett ingatlanok jegyzéke (XLS, XLSX) 

b) Bontási jogosultságot és jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A) 

ba) Érintett ingatlanokra, vonatkozó bontási jogosultság igazolása a nem közterületi ingatlanokra vonatkozóan 

(tulajdonosi hozzájárulás)  

bb) Nem építtető tulajdonában lévő meglévő építmény bontása esetén tulajdonosi hozzájárulás a bontáshoz 

bc) A Bontandó építmény jogszerűségét igazoló dokumentum (használatbavételi /fennmaradási engedély 

határozat vagy annak száma) 

c) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A)  

d) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – a külön file-okban az eltérő 

tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A) 

e) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

f) Az e-közmű nyilvántartásból az e-közmű rendelet szerinti igazolás 

g) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

 

1.1.5. Rendeltetés változtatás bejelentése  

Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve) 

Aláíró lap 

Tartalmazza a megvalósulási tervdokumentáció készítésében közreműködő minden tervező nevét, 

megnevezését, a tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét 

készítette, tervező által hitelesítve. 

 

Tervezői nyilatkozatok 

Műszaki leírás 

Az átminősítésre kerülő hírközlési építmény, vagy építményrész elhelyezkedésére és megvalósulására 

vonatkozóan leírás, az átminősítés indoka 

a) Előzmények, és alapadatok, irányelvek 

b) Általános ismertetés 

c) Rendszerleírás a tervrajzi hivatkozásokkal 

d) Alkalmazott technológiák és építési módok ismertetése 

 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve, egybefűzve és felelős tervező által aláírva) 

a) Átnézeti helyszínrajz (PDF/A, DWG vagy DXF) 

b) Az átminősítendő hálózat nyomvonalrajzai - tartalmazza az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokat és ha 

az építménynek csak egy része kerül átminősítésre, annak megjelölése (Georeferált, rétegstrukturált PDF/A, 

DWG vagy DXF, belterületen 1:500, külterület 1:1000)  

c) Az átminősítendő hírközlési építmény, hálózat szálvezetési rajz és szálkötési lapok adatai  

d) Részletrajzok, bevezetési és beltéri rajzok – szükség szerint (PDF/A, DWG vagy DXF) 

 

Rendeltetés változtatás bejelentési kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Érintett ingatlanok jegyzéke (XLS, XLSX) 

b) Az építmény jogszerűségét igazoló dokumentum (használatbavételi/fennmaradási engedély határozat, PDF/A) 

c) Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (PDF/A) 

d) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

e) Az e-közmű nyilvántartásból az e-közmű rendelet szerinti igazolás 

f) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 
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1.1.6. Utólagos bejelentés dokumentáció 

A kiviteli terv alapján készített megvalósulási tervdokumentáció az alábbi tartalommal: 
 

Tervlapok  
a) Átnézeti helyszínrajz (PDF/A, DWG vagy DXF) 

b) A megvalósult nyomvonalrajzok, amelyek tartalmazzák az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokat is - 

Georeferált, rétegstrukturált PDF/A, DWG vagy DXF, belterületen 1:500, külterület 1:1000)  

c) Elvi rajzok egyenes vonalú vázlatok, amelyeknek áttekintő képet kell adniuk a hálózat összefüggéseiről, külső 

rendszerbe illeszkedéséről is (PDF/A, DWG vagy DXF) 

d) Elosztópont vagy NODE elhelyezési rajzok (PDF/A, DWG vagy DXF) 

e) A megvalósult állapotnak megfelelő rendszertechnikai és elvi rajz megjelenítéséhez szükséges adatok (PDF/A) 

f) A megvalósult elektronikus hírközlési építmény geodéziai bemérési adatai (PDF/A, DWG vagy DXF)  

g) Megvalósult szálvezetési rajz és szálkötési lapok adatai (PDF/A, DWG vagy DXF)  

h) Megvalósult keresztszelvények, fúrási jegyzőkönyvek – szükség szerint (PDF/A, DWG vagy DXF) 

i) Részletrajzok, bevezetési és beltéri rajzok – szükség szerint  

 

Utólagos bejelentés mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) NMHH eljárási díjbefizetés igazolása (PDF/A) 

b) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

c) Érintett ingatlanok jegyzéke (XLS, XLSX) 

d) Az e-közmű nyilvántartásból az e-közmű rendelet szerinti letölthető igazolás 

e) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF) 

f) Az érintettek hozzájárulása 

1.2. Vezeték nélküli hírközlési építmények - antennák, antennatartó szerkezetek 

 

1.2.1. Az építési engedélyezési dokumentáció  

 

Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve) 

Aláíró lap 

Tartalmazza a tervezési feladatban közreműködő minden tervező nevét, megnevezését, a tervezési jogosultság 

(névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét készítette, tervező által hitelesítve. 

 

Tervezői nyilatkozatok 

Műszaki leírás 

Az engedélyezési döntés megalapozásához szükséges kidolgozottsággal tartalmazza az építmény 

megvalósításához szükséges, a tartószerkezetek kialakítására és megépítésére hatással bíró kiinduló adatok 

ismertetését, így különösen a tervezési programból és a technológiai igényekből adódó terhek, hatások és 

követelmények ismertetését, figyelembe vett értékeit, megjelöli az alkalmazott szabványokat. Az elvégzett 

erőtani számítások alapján ismerteti az építmény tartószerkezetének rendszerét, az alkalmazott fesztávokat, a 

fő teherhordó elemek kialakítását, jellemző fő méreteit, a betervezett anyagok, gyártmányok minőségi és 

teljesítmény követelményeit, szükség esetén kitérve a megvalósíthatóságot biztosító technológiai leírásokra. 

Meglévő építmény esetén tartalmazza az előírt tartószerkezeti és anyagvizsgálati szakvéleményeket, az 

építmény környezetében szükségessé váló intézkedések leírását.  

a) Előzmények, kiindulási adatok, telepítési hely ismertetése, a megközelítéshez szükséges információk 

b) Az ingatlan övezeti besorolása, HÉSZ és településképi rendelet előírásainak való megfelelés alátámasztása 

c) Tervezett berendezések, antennák– az adott engedélyezéshez szükséges mértékben 

d) Antennatartó szerkezet leírása  

e) Utalás arra, hogy a tartószerkezet egyedi, vagy típus szerkezet a helyszínre adaptálva. 

f) Anyagminőségek 
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g) Alapozás  

h) Légi akadályjelzés 

i) Környezetvédelmi tervfejezet: pl. hulladékkal kapcsolatos adatok, elhelyezésre vonatkozó információk 

j) Érintésvédelmi tervfejezet: az elektromos ellátás, villámvédelmi megoldások, 

k) Tűz- és munkavédelmi tervfejezet: zaj és rezgés elleni védelmi tűzvédelmi megoldások, 

l) Az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információk 

Tartószerkezeti számítás 

Talajvizsgálati jelentés, geotechnikai vizsgálat, alapozási javaslat 

 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve, egybefűzve és felelős tervező által aláírva) 

 

Tervlapok (PDF 1 file-ban összefűzve) 

a) Áttekintő helyszínrajz, amely megjelöli a tervezéssel érintett ingatlan elhelyezkedését a tágabb környezetben/ 

településen (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF szükség szerint méretarányban 1:2000, 1:1000) 

b) Részletes helyszínrajzok. (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF 1:500, 1:250) A tervező által készített meglévő és 

tervezett helyszínrajzok, hiteles földhivatali térképszelvény alapján, amely tartalmazza:  

ba) az égtájjelölést, 

bb) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - az ingatlannal közös határvonalú - telkek 

ábrázolását, 

bc) a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, valamint a 

tervezett építményt, méretarányos ábrázolással (építmények körvonalrajzát,), a meglévő építmények 

telekhatártól és egymástól való távolsági és magassági méretét, és a meglévő közművezetékek helyzetét 

bd) a szerkezet EOV koordinátái, a talppont magassági koordinátája a ±0,00 kiinduló relatív 

szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket, 

be) a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 százaléknál nagyobb 

lejtésű terület esetén a szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal.  

c) Az építmény jellemző külső nézetét ábrázoló nézetrajzok (PDF/A, DWG vagy DXF 1:100)  

d) Tereprendezési terv - szükség szerint (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF 1:500, 1:250) 

 

Építési engedély kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Földhivatali e-térképmásolat. (PDF) 
b) Építési jogosultságot és jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A) 

ba) Érintett ingatlanokra, vonatkozó építési jogosultság igazolása a nem közterületi ingatlanokra 
vonatkozóan (tulajdonosi hozzájárulás)  
bb) Nem építtető tulajdonában lévő meglévő építmény felhasználása esetén tulajdonosi hozzájárulás a 
bontáshoz 
bc) A meglévő felhasznált építmény jogszerűségét igazoló dokumentum (használatbavételi /fennmaradási 
engedély határozat vagy annak száma)  

c) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A) 

d) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az 

eltérő tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A) 

e) Előzetes szakhatósági állásfoglalások jegyzéke és csatolása (PDF/A) 

f) Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (PDF/A) 

g) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

h) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 
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1.2.2. Használatbavételi engedélyezési dokumentáció 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve, egybefűzve és felelős tervező által aláírva) 

A megvalósult elektronikus hírközlési építmény geodéziai bemérés (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF), 

 

Tervlapok: Megvalósult építmény kiviteli tervei (PDF/A, 1 file-ban összefűzve)  

a) Áttekintő helyszínrajz, amely megjelöli a tervezéssel érintett ingatlan elhelyezkedését a tágabb környezetben/ 

településen (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF, szükség szerint méretarányban 1:2000, 1:1000) 

b) Részletes helyszínrajzok. (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF, 1:500, 1:250) A tervező által készített meglévő és 

tervezett helyszínrajzok, hiteles földhivatali térképszelvény alapján, amely tartalmazza: 

ba) az égtájjelölést, 

bb) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - az ingatlannal közös határvonalú - telkek ábrázolását, 

bc) a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, valamint a tervezett 

építményt, méretarányos ábrázolással (építmények körvonalrajzát,), a meglévő építmények telekhatártól és 

egymástól való távolsági és magassági méretét, és a meglévő közművezetékek helyzetét 

bd) a szerkezet EOV koordinátái, a talppont magassági koordinátája a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak 

megfelelő abszolút szintmagassági értéket, 

be) a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 százaléknál nagyobb 

lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal.  

c) Megvalósult szerkezet nézetrajzai (PDF/A, DWG vagy DXF, 1:50, v. 1:75) 

d) Alapozási terv (PDF/A, DWG vagy DXF, 1:50, 1:25 részletek szükség szerint) 

e) Egyedi megoldások tervei (PDF/A, DWG vagy DXF, méretarány szükség szerint) 

 

Használatbavételi engedély kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A) 

b) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az eltérő 

tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A) 

c) Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (PDF/A) 

d) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

e) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

 

1.2.3. Fennmaradási engedélyezési dokumentáció 
Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve) 

Aláíró lap 

Tartalmazza a tervezési feladatban közreműködő minden tervező nevét, megnevezését, a tervezési 

jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét készítette, tervező által 

hitelesítve. 

Tervezői nyilatkozatok 

Műszaki leírás 

Az építmény megvalósításához szükséges, a tartószerkezetek kialakítására és megépítésére hatással bíró 

kiinduló adatok ismertetését, így különösen a tervezési programból és a technológiai igényekből adódó 

terhek, hatások és követelmények ismertetését, figyelembe vett értékeit, megjelöli az alkalmazott 

szabványokat. Az elvégzett erőtani számítások alapján ismerteti az építmény tartószerkezetének rendszerét, 

az alkalmazott fesztávokat, a fő teherhordó elemek kialakítását, jellemző fő méreteit, a betervezett anyagok, 

gyártmányok minőségi és teljesítmény követelményeit, szükség esetén kitérve a megvalósíthatóságot 

biztosító technológiai leírásokra. Meglévő építmény esetén tartalmazza az előírt tartószerkezeti és 

anyagvizsgálati szakvéleményeket, az építmény környezetében szükségessé váló intézkedések leírását.  

a) Előzmények, kiindulási adatok, telepítési hely ismertetése, a megközelítéshez szükséges információk 

b) Tervezett berendezések, antennák 

c) Antennatartó szerkezet leírása – az adott engedélyezéshez szükséges mértékben 
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d) Utalás arra, hogy a tartószerkezet egyedi, vagy típus szerkezet a helyszínre adaptálva. 

e) Anyagminőségek 

f) Alapozás megoldása 

g) Légi akadályjelzés 

h) Hulladékkal kapcsolatos adatok, elhelyezésre vonatkozó információk 

i) A villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi tűzvédelmi megoldások 

j) Környezet és munkavédelem 

k) Az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információk 

Szakértői vélemény és nyilatkozat 

Az építmény megfelelőségére és használhatóságára vonatkozó szakértői vélemény és nyilatkozat  

 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve, egybefűzve és felelős tervező által aláírva) 

Tervadatok  

A tervezett/felhasznált hírközlési építmény objektumainak adatai az EHO-ban meghatározott módon és 

adattartalommal (EOV koordinátái, a talppont magassági koordinátája, stb., XML) 

 

Tervlapok  

a) Áttekintő helyszínrajz, amely megjelöli a tervezéssel érintett ingatlan elhelyezkedését a tágabb 

környezetben/ településen (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF szükség szerint méretarányban 1:2000, 

1:1000) 

b) Részletes helyszínrajzok. (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF, 1:500, 1:250) A tervező által készített meglévő 

és tervezett helyszínrajzok, hiteles földhivatali térképszelvény alapján, amely tartalmazza: 

ba) az égtájjelölést, 

bb) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos – az ingatlannal közös határvonalú – telkek 

ábrázolását, 

bc) a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, valamint a 

tervezett építményt, méretarányos ábrázolással (építmények körvonalrajzát), a meglévő építmények 

telekhatártól és egymástól való távolsági és magassági méretét, és a meglévő közművezetékek helyzetét 

bd) a szerkezet EOV koordinátái, a talppont magassági koordinátája a ±0,00 kiinduló relatív 

szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket, 

be) a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 százaléknál nagyobb 

lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal.  

c) Megvalósult szerkezet nézetrajzai (PDF/A, DWG vagy DXF 1:50, v. 1:75) 

d) Alapozási terv (PDF/A, DWG vagy DXF, 1:50, 1:25 részletek szükség szerint) 

e) Egyedi megoldások tervei (PDF/A, DWG vagy DXF, méretarány szükség szerint) 

 

Fennmaradási engedély kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Földhivatali e-térképmásolat (PDF) 

b) Építési jogosultságot és jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A) 

ba) Érintett ingatlanokra, vonatkozó fennmaradási jogosultság igazolása a nem közterületi ingatlanokra 

vonatkozóan (tulajdonosi hozzájárulás)  

bb) Nem építtető tulajdonában lévő meglévő építmény felhasználása esetén tulajdonosi hozzájárulás a 

fennmaradáshoz 

bc) Korábban épült, az engedélyezendő hálózatrész építésekor felhasználásra kerülő, meglévő építmény 

jogszerűségét igazoló dokumentum (használatbavételi/fennmaradási engedély határozat vagy annak 

száma, áramszolgáltató nyilatkozata)  

c) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A)  

d) Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv - ha volt (PDF/A) 

e) Kivitelezői nyilatkozat - ha volt (PDF/A) 
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f) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az eltérő 

tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A) 

g) Előzetes szakhatósági állásfoglalások jegyzéke és csatolása (PDF/A) 

h) Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (PDF/A) 

i) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

j) Meghatalmazás– szükség szerint (PDF/A) 

 

1.2.4. Bontási engedélyezési dokumentáció  

Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve)  

Aláíró lap 

Tartalmazza a tervezési feladatban közreműködő minden tervező nevét, megnevezését, a tervezési jogosultság 

(névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét készítette, tervező által hitelesítve.  

Tervezői nyilatkozatok 

Műszaki leírás 

a) mely ismerteti az építmény rendeltetését, főbb és jellemző méreteit, szükség szerint anyagait és szerkezeteit, a 

csatlakozó közművek fajtáját, állapotát és helyzetét, 

b) a bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz felhasználandó eszközöket, 

segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a közművezetékek leválasztási módját, a munkavédelmi és 

környezetvédelmi előírásokat, valamint az elbontásra kerülő szerkezetek, anyagok további sorsának 

meghatározását. 

c) Bontott anyagokra, hulladékkal kapcsolatos adatok, elhelyezésre vonatkozó információk 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve, egybefűzve és felelős tervező által aláírva) 

 

Tervlapok (PDF, 1 file-ban összefűzve) 

a) Áttekintő helyszínrajzok (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF szükség szerint méretarányban 1:2000, 1:1000) 

b) Részletes helyszínrajz (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF 1:500, 1:250) 

c) Bontandó építmény nézetrajzai (PDF/A, DWG vagy DXF 1:100, 1:50) 

 

Bontási engedély kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Földhivatali e-térképmásolat. (PDF) 
b) Bontási jogosultságot és jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A) 

ba) Érintett ingatlanokra, vonatkozó építési jogosultság igazolása a nem közterületi ingatlanokra vonatkozóan 
(tulajdonosi hozzájárulás)  
bb) Nem építtető tulajdonában lévő meglévő építmény felhasználása esetén tulajdonosi hozzájárulás a 
bontáshoz 

c) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A) 
d) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az eltérő 

tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A) 
e) Előzetes szakhatósági állásfoglalások jegyzéke és csatolása (PDF/A) 
f) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF) 

g) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

 
1.2.5. A 22. § szerinti előzetes bejelentéshez szükséges telepítési terv 

a) Áttekintő helyszínrajz, amely megjelöli a tervezéssel érintett ingatlan elhelyezkedését a tágabb környezetben/ 
településen (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF szükség szerint méretarányban 1:2000, 1:1000) 

b) Részletes helyszínrajz, mely tartalmazza a telepítési hely EOV koordinátáit (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF 
1:500, 1:250) 

c) Az építmény jellemző külső nézetét ábrázoló nézetrajzok (PDF/A, DWG vagy DXF 1:100) 
  

Előzetes bejelentés mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 
a) Az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata (PDF/A) 
b) a légügyi szakhatóságok előzetes állásfoglalásai (PDF/A) 
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3. melléklet a …/2020. (… …) NMHH rendelethez 

1. Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma a tervezés tárgyától függően 

 

1.1. Vezetékes elektronikus hírközlési építmények 

 

1.1.1. Az építési engedélyezési dokumentáció elemei 

Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve, felelős tervező által aláírva) 

Aláíró lap  

Tartalmazza a tervezési feladatban közreműködő minden tervező nevét, megnevezését, a tervezési 

jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét készítette. 

Tervezői nyilatkozatok  

Műszaki leírás  

Leírást, magyarázatot, utasítást tartalmaz az építéshez, a szereléshez, a beállításokhoz, installációhoz és 

üzembe helyezéshez. Hivatkozik az egyeztetési jegyzőkönyvek tartalmára. Bemutatja az egyeztetések alapján 

előírt változtatások végrehajtását. A műszaki leírás munkarészei: 

a) Előzmények, tervezési megbízás, tervezési feladat és alapadatok, irányelvek 

b) Általános tervismertetés, csatlakozó hálózatrészek terveire, tervszámaira való utalás, használatbavételi/ 

fennmaradási engedély számainak megadása 

c) Rendszerleírás a rajzi hivatkozásokkal 

d) Aktuális jellemző építési utasítások felsorolása  

e) Alkalmazandó technológiák és építési módok ismertetése, tájékoztató jellegű talajmechanikai információk 

(szükség szerint) 

f) Érintett közművek megközelítése, keresztezésére vonatkozó információk 

g) Biztonsági és Egészségvédelmi, Környezetvédelmi, Érintésvédelmi és Tűzvédelmi tervfejezetek 

 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve, felelős tervező által aláírva) 

a) A tervezett/felhasznált hírközlési építmény objektumainak adatai az EHO-ban meghatározott módon és 

adattartalommal (XML) 

b) Közmű alaptérképek, vagy GENPLAN (DWF vagy GeoPDF) belterületen 1:500, külterületen 1:1000 

c) Keresztmetszeti és/vagy hossz-szelvény rajzok (DWF vagy PDF/A) a műszaki tartalom megfelelő ábrázoláshoz 

szükséges méretarányban 

d) Elosztópont vagy NODE elhelyezési rajzok (DWF vagy PDF/A) 

 

Építési engedély iránti kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Érintett ingatlanok jegyzéke (XLS, XLSX) 

b) Építési jogosultságot, jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A) 

ba) Érintett ingatlanokra, vonatkozó építési jogosultság igazolása a nem közterületi ingatlanokra 

vonatkozóan (tulajdonosi hozzájárulás)  

bb) Nem építtető tulajdonában lévő meglévő építmény felhasználása esetén tulajdonosi hozzájárulás  

bc) Korábban épült, az engedélyezendő hálózatrész építésekor felhasználásra kerülő, meglévő építmény 

jogszerűségét igazoló dokumentum (használatbavételi/fennmaradási engedély határozat vagy annak 

száma/ nyilatkozata)  

c) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és a tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A) 

3. melléklet a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez
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d) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az eltérő 

tartalmúak (szakhatóságonként 1-1 file-ba összefűzve, PDF/A), vagy előzetes szakhatósági állásfoglalások 

csatolása (hiteles elektronikus aláírással ellátott file) 

e) Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (PDF/A) 

f) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

g) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

 

1.1.2. Használatbavételi engedélyezési dokumentáció 

A kiviteli terv alapján készített Megvalósulási tervdokumentáció az alábbi tartalommal: 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve,  

a) A megvalósult hírközlési építmény objektumainak adatai az EHO-ban meghatározott módon és 

adattartalommal (XML) 

b) A megvalósult elektronikus hírközlési építmény geodéziai bemérési adatai (hatóság előírásainak megfelelő 

SHP, hatóság előírásainak megfelelő TXT) 

c) Megvalósult szálvezetési rajz és szálkötési lapok adatai (DWF, PDF/A)  

d) Megvalósult keresztszelvények, fúrási jegyzőkönyvek – szükség szerint (DWF vagy GeoPDF, PDF/A) a műszaki 

tartalom megfelelő ábrázoláshoz szükséges méretarányban 

e) Részletrajzok, bevezetési és beltéri rajzok – szükség szerint (PDF/A, DWF vagy GeoPDF) a műszaki tartalom 

megfelelő ábrázoláshoz szükséges méretarányban 

 

Használatbavételi engedély kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Érintett ingatlanok jegyzéke (XLS, XLSX) 

b) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az eltérő 

tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A), vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás (hiteles elektronikus 

aláírással ellátott file) 

c) Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (PDF/A) 

d) Meghatalmazás– szükség szerint (PDF/A) 

e) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

 

1.1.3. Fennmaradási engedélyezési dokumentáció 

Megvalósult állapotra vonatkozó dokumentáció az alábbi tartalommal: 

 

Szöveges munkarészek (1db PDF/A file-ban összefűzve, felelős tervező által aláírva) 

Aláíró lap  

Tartalmazza a megvalósulási tervdokumentáció készítésében közreműködő minden tervező nevét, 

megnevezését, a tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét 

készítette, tervező által hitelesítve.  

 

Tervezői nyilatkozatok  

Műszaki leírás  

Az építési engedély nélkül, vagy attól eltérően megépült hírközlési építmény elhelyezkedésére és 

megvalósulására vonatkozóan 

a) Előzmények, és alapadatok – engedély nélküli építés vagy eltérés okai, irányelvek 

b) Általános tervismertetés, műszaki megoldás leírása, csatlakozó hálózatrészek terveire, tervszámaira való 

utalás, használatbavételi/fennmaradási engedély számainak megadása 

c) Rendszerleírás a tervrajzi hivatkozásokkal 

d) Alkalmazott technológiák és építési módok ismertetése 

e) Érintett közművek megközelítése, keresztezésére vonatkozó információk 

f) Biztonsági és Egészségvédelmi, Környezetvédelmi, Érintésvédelmi és Tűzvédelmi tervfejezetek 
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Szakértői vélemény és nyilatkozat 

Az építmény megfelelőségére és használhatóságára vonatkozó szakértői vélemény és nyilatkozat  

 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve, felelős tervező által aláírva) 

a) A megvalósult hírközlési építmény objektumainak adatai az EHO-ban meghatározott módon és 

adattartalom (XML) 

b) A megvalósult elektronikus hírközlési építmény geodéziai bemérési adatai (hatóság előírásainak 

megfelelő SHP, hatóság előírásainak megfelelő TXT) 

c) Megvalósult szálvezetési rajz és szálkötési lapok adatai (DWF, PDF/A)  

d) Megvalósult keresztszelvények, fúrási jegyzőkönyvek – szükség szerint (DWF vagy Geo PDF, PDF/A) a 

műszaki tartalom megfelelő ábrázoláshoz szükséges méretarányban 

e) Részletrajzok, bevezetési és beltéri rajzok – szükség szerint (DWF vagy GeoPDF, PDF/A) a műszaki tartalom 

megfelelő ábrázoláshoz szükséges méretarányban 

f) Mérési jegyzőkönyvek (PDF/A) 

 

Fennmaradási engedély iránti kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Érintett ingatlanok jegyzéke (XLS, XLSX) 

b) Építési jogosultságot és jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A) 

ba) Érintett ingatlanokra, vonatkozó fennmaradási jogosultság igazolása a nem közterületi ingatlanokra 

vonatkozóan (tulajdonosi hozzájárulás)  

bb) Nem építtető tulajdonában lévő meglévő építmény felhasználása esetén tulajdonosi hozzájárulás a 

fennmaradáshoz 

bc) Korábban épült, az engedélyezendő hálózatrész építésekor felhasználásra kerülő, meglévő építmény 

jogszerűségét igazoló dokumentum (használatbavételi/fennmaradási engedély határozat vagy annak 

száma/ nyilatkozata)  

c) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A)  

d) Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv – ha volt (PDF/A) 

e) Kivitelezői nyilatkozat – ha volt (PDF/A) 

f) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az eltérő 

tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A) 

vagy előzetes szakhatósági állásfoglalások csatolása (hiteles elektronikus aláírással ellátott file) 

g) Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (PDF/A) 

h) Meghatalmazás– szükség szerint (PDF/A) 

i) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

 

1.1.4. Bontási engedélyezési dokumentáció 

Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve, felelős tervező által aláírva) 

Aláíró lap 

Tartalmazza a megvalósulási tervdokumentáció készítésében közreműködő minden tervező nevét, 

megnevezését, a tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét 

készítette, tervező által hitelesítve.  

 

Tervezői nyilatkozatok 

Műszaki leírás  

A bontandó hálózat, vagy építési engedély nélkül, vagy attól eltérően megépült hírközlési építmény 

elhelyezkedésére és megvalósulására vonatkozóan a bontás okának megjelölése és indoklása 

a) Előzmények, és alapadatok, irányelvek 

b) Általános ismertetés 

c) Rendszerleírás a tervrajzi hivatkozásokkal 

d) Alkalmazott technológiák és építési/bontási módok ismertetése 
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Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve, felelős tervező által aláírva) 

a) A bontandó hírközlési építmény objektumainak adatai az EHO-ban meghatározott módon és adattartalommal 

(XML) 

b) Részletrajzok, bevezetési és beltéri rajzok – szükség szerint (PDF/A, DWF vagy GeoPDF) a műszaki tartalom 

megfelelő ábrázoláshoz szükséges méretarányban 

 

Bontási engedély kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Érintett ingatlanok jegyzéke (XLS, XLSX) 

b) Bontási jogosultságot és jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A) 

ba) Érintett ingatlanokra, vonatkozó bontási jogosultság igazolása a nem közterületi ingatlanokra vonatkozóan 

(tulajdonosi hozzájárulás)  

bb) Nem építtető tulajdonában lévő meglévő építmény bontása esetén tulajdonosi hozzájárulás a bontáshoz 

bc) A Bontandó építmény jogszerűségét igazoló dokumentum (használatbavételi/fennmaradási engedély 

határozat vagy annak száma) 

c) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A)  

d) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – a külön file-okban az eltérő 

tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A), vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás (hiteles elektronikus 

aláírással ellátott file) 

e) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

f) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

 

1.1.5. Rendeltetés változtatás bejelentése  

Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve, felelős tervező által aláírva) 

Aláíró lap 

Tartalmazza a megvalósulási tervdokumentáció készítésében közreműködő minden tervező nevét, megnevezését, a 

tervezési jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét készítette, tervező által 

hitelesítve. 

 

Tervezői nyilatkozatok 

Műszaki leírás 

Az átminősítésre kerülő hírközlési építmény, vagy építményrész elhelyezkedésére és megvalósulására 

vonatkozóan leírás, az átminősítés indoka 

a) Előzmények, és alapadatok, irányelvek 

b) Általános ismertetés 

c) Rendszerleírás a tervrajzi hivatkozásokkal 

d) Az átminősítendő, hírközlési építmény hálózat elhelyezkedésére és megvalósulására vonatkozóan  

e) Alkalmazott technológiák és építési módok ismertetése 

 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve, aláírva) 

a) A megvalósult hírközlési építmény objektumainak adatai az EHO-ban meghatározott módon és 

adattartalommal (XML) 

b) Az átminősítendő hírközlési építmény, hálózat szálvezetési rajz és szálkötési lapok adatai (DWF, PDF/A)  

c) Részletrajzok, bevezetési és beltéri rajzok – szükség szerint (PDF/A, DWF vagy GeoPDF) a műszaki tartalom 

megfelelő ábrázoláshoz szükséges méretarányban 
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Rendeltetés változtatás bejelentési kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Érintett ingatlanok jegyzéke (XLS, XLSX) 

b) Az építmény jogszerűségét igazoló dokumentum (használatbavételi/fennmaradási engedély 

határozat/nyilatkozat, PDF/A) 

c) Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (PDF/A) 

d) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

e) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

 

1.2. Vezeték nélküli hírközlési építmények – antennák, antennatartó szerkezetek 

 

1.2.1. Az építési engedélyezési dokumentáció  

Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve, felelős tervező által aláírva) 

Aláíró lap 

Tartalmazza a tervezési feladatban közreműködő minden tervező nevét, megnevezését, a tervezési jogosultság 

(névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét készítette, tervező által hitelesítve. 

 

Tervezői nyilatkozatok 

Műszaki leírás 

Az engedélyezési döntés megalapozásához szükséges kidolgozottsággal tartalmazza az építmény 

megvalósításához szükséges, a tartószerkezetek kialakítására és megépítésére hatással bíró kiinduló adatok 

ismertetését, így különösen a tervezési programból és a technológiai igényekből adódó terhek, hatások és 

követelmények ismertetését, figyelembe vett értékeit, megjelöli az alkalmazott szabványokat. Az elvégzett 

erőtani számítások alapján ismerteti az építmény tartószerkezetének rendszerét, az alkalmazott fesztávokat, 

a fő teherhordó elemek kialakítását, jellemző fő méreteit, a betervezett anyagok, gyártmányok minőségi és 

teljesítmény követelményeit, szükség esetén kitérve a megvalósíthatóságot biztosító technológiai 

leírásokra. Meglévő építmény esetén tartalmazza az előírt tartószerkezeti és anyagvizsgálati 

szakvéleményeket, az építmény környezetében szükségessé váló intézkedések leírását.  

a) Előzmények, kiindulási adatok, telepítési hely ismertetése, a megközelítéshez szükséges információk 

b) Az ingatlan övezeti besorolási adatok, HÉSZ és településképi rendelet előírásainak való megfelelés 

alátámasztása 

c) Tervezett berendezések, antennák– az adott engedélyezéshez szükséges mértékben 

d) Antennatartó szerkezet leírása  

e) Utalás arra, hogy a tartószerkezet egyedi, vagy típus szerkezet a helyszínre adaptálva. 

f) Anyagminőségek 

g) Alapozás 

h) Légi akadályjelzés 

i) Hulladékkal kapcsolatos adatok, elhelyezésre vonatkozó információk 

j) A villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi megoldások 

k) Környezet és munkavédelem 

l) Biztonsági és Egészségvédelmi, Környezetvédelmi, Érintésvédelmi és Tűzvédelmi tervfejezetek 

m) Az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információk 

 

Tartószerkezeti számítás 

Talajvizsgálati jelentés, geotechnikai vizsgálat, alapozási javaslat 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve, felelős tervező által aláírva) 

Tervadatok  

A tervezett/felhasznált hírközlési építmény objektumainak adatai az EHO-ban meghatározott módon és 

adattartalommal (EOV koordinátái, a talppont magassági koordinátája stb, XML) 
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Tervlapok  

a) Áttekintő helyszínrajz, amely megjelöli a tervezéssel érintett ingatlan elhelyezkedését a tágabb 

környezetben/ településen (DWF vagy GeoPDF szükség szerint méretarányban 1:2000, 1:1000) 

b) Részletes helyszínrajzok. (DWF vagy GeoPDF 1:500, 1:250) A tervező által készített meglévő és tervezett 

helyszínrajzok, hiteles földhivatali térképszelvény alapján, amely tartalmazza:  

ba) az égtájjelölést, 

bb) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - az ingatlannal közös határvonalú - telkek 

ábrázolását, 

bc) a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, valamint a 

tervezett építményt, méretarányos ábrázolással (építmények körvonalrajzát,), a meglévő 

építmények telekhatártól és egymástól való távolsági és magassági méretét, és a meglévő 

közművezetékek helyzetét 

bd) a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket, 

be) a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 százaléknál 

nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal.  

c) Az építmény jellemző külső nézetét ábrázoló nézetrajzok (DWF vagy PDF/A, a műszaki tartalom megfelelő 

ábrázoláshoz szükséges méretarányban vagy 1:100)  

d) Tereprendezési terv - szükség szerint (DWF vagy GeoPDF 1:500, 1:250) 

Építési engedély iránti kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

 

a) Építési jogosultságot és jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A) 

aa) Érintett ingatlanokra, vonatkozó építési jogosultság igazolása a nem közterületi ingatlanokra 

vonatkozóan (tulajdonosi hozzájárulás)  

ab) Nem építtető tulajdonában lévő meglévő építmény felhasználása esetén tulajdonosi hozzájárulás 

a bontáshoz 

ac) A meglévő felhasznált építmény jogszerűségét igazoló dokumentum (használatbavételi 

/fennmaradási engedély határozat száma/határozat másolat/nyilatkozat)  

b) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A) 

c) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az 

eltérő tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A), vagy előzetes szakhatósági állásfoglalások csatolása 

(PDF/A, hiteles elektronikus aláírással ellátott file) 

d) NMHH eljárási díjbefizetés igazolása (PDF/A) 

e) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

f) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

 

1.2.2. Használatbavételi engedélyezési dokumentáció 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve, aláírva) 

Tervadatok  

a) A megvalósult hírközlési építmény adatai az EHO-ban meghatározott módon és adattartalommal (EOV 
koordinátái, a talppont magassági koordinátája stb.) (XML) 

b) A megvalósult elektronikus hírközlési építmény geodéziai bemérési adatai (hatóság előírásainak 
megfelelő SHP, hatóság előírásainak megfelelő TXT) 
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Tervlapok  

a) Áttekintő helyszínrajz, amely megjelöli a tervezéssel érintett ingatlan elhelyezkedését a tágabb 
környezetben/ településen (DWF vagy GeoPDF, szükség szerint méretarányban 1:2000, 1:1000) 

b) Részletes helyszínrajzok. (DWF vagy GeoPDF, 1:500, 1:250) A tervező által készített meglévő és tervezett 
helyszínrajzok, hiteles földhivatali térképszelvény alapján, amely tartalmazza: 

ba) az égtájjelölést, 

bb) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - az ingatlannal közös határvonalú - telkek 

ábrázolását, 

bc) a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, valamint a 

tervezett építményt, méretarányos ábrázolással (építmények körvonalrajzát,), a meglévő 

építmények telekhatártól és egymástól való távolsági és magassági méretét, és a meglévő 

közművezetékek helyzetét 

bd) a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket, 

be) a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 százaléknál 

nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal.  

c) Megvalósult szerkezet nézetrajzai, mely a festett színjelölést és akadályfény elhelyezést is tartalmazza 

(DWF vagy PDF/A, 1:50, v. 1:75) 

d) Alapozási terv (DWF vagy PDF/A, 1:50, 1:25 részletek szükség szerint) 

e) Egyedi megoldások tervei (DWF vagy PDF/A, méretarány szükség szerint) 

Használatbavételi engedély iránti kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Érintett ingatlan hrsz-e – adatlapon megadva 

b) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A) 

c) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az 

eltérő tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A), vagy előzetes szakhatósági állásfoglalások (hiteles 

elektronikus aláírással ellátott file) 

d) NMHH eljárási díjbefizetés igazolása (PDF/A) 

e) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A)  

f) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

 

1.2.3. Fennmaradási engedélyezési dokumentáció 

Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve és felelős tervező által aláírva) 

Aláíró lap 

Tartalmazza a tervezési feladatban közreműködő minden tervező nevét, megnevezését, a tervezési 

jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét készítette.  

Tervezői nyilatkozatok 

Műszaki leírás 

Az építmény megvalósításához szükséges, a tartószerkezetek kialakítására és megépítésére hatással bíró 

kiinduló adatok ismertetését, így különösen a tervezési programból és a technológiai igényekből adódó 

terhek, hatások és követelmények ismertetését, figyelembe vett értékeit, megjelöli az alkalmazott 

szabványokat. Az elvégzett erőtani számítások alapján ismerteti az építmény tartószerkezetének rendszerét, 

az alkalmazott fesztávokat, a fő teherhordó elemek kialakítását, jellemző fő méreteit, a betervezett anyagok, 

gyártmányok minőségi és teljesítmény követelményeit, szükség esetén kitérve a megvalósíthatóságot 

biztosító technológiai leírásokra. Meglévő építmény esetén tartalmazza az előírt tartószerkezeti és 

anyagvizsgálati szakvéleményeket, az építmény környezetében szükségessé váló intézkedések leírását.  

a) Előzmények, kiindulási adatok, telepítési hely ismertetése, a megközelítéshez szükséges információk 

b) Az ingatlan övezeti besorolási adatok, HÉSZ és településképi rendelet előírásainak való megfelelés 

alátámasztása 

c) Tervezett berendezések, antennák – az adott engedélyezéshez szükséges mértékben 
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d) Antennatartó szerkezet leírása  

e) Utalás arra, hogy a tartószerkezet egyedi, vagy típus szerkezet a helyszínre adaptálva. 

f) Anyagminőségek 

g) Alapozás megoldása 

h) Légi akadályjelzés 

i) Hulladékkal kapcsolatos adatok, elhelyezésre vonatkozó információk 

j) A villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi megoldások 

k) Környezet és munkavédelem  

l) Biztonsági és Egészségvédelmi, Környezetvédelmi, Érintésvédelmi és Tűzvédelmi tervfejezetek 

m) Az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információk 

Szakértői vélemény és nyilatkozat 

Az építmény megfelelőségére és használhatóságára vonatkozó szakértői vélemény és nyilatkozat  

 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve, felelős tervező által aláírva) 

Tervadatok  

a) A megvalósult hírközlési építmény objektumainak adatai az EHO-ban meghatározott módon és 
adattartalommal (EOV koordinátái, a talppont magassági koordinátája stb., XML) 

b) A megvalósult elektronikus hírközlési építmény geodéziai bemérési adatai (hatóság előírásainak 
megfelelő SHP, hatóság előírásainak megfelelő TXT 

Tervlapok  

a) Áttekintő helyszínrajz, amely megjelöli a tervezéssel érintett ingatlan elhelyezkedését a tágabb 

környezetben/ településen (DWF vagy GeoPDF szükség szerint méretarányban 1:2000, 1:1000) 

b) Részletes helyszínrajzok. (DWF vagy GeoPDF, 1:500, 1:250) A tervező által készített meglévő és tervezett 

helyszínrajzok, hiteles földhivatali térképszelvény alapján, amely tartalmazza: 

ba) az égtájjelölést, 

bb) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos – az ingatlannal közös határvonalú – telkek 

ábrázolását, 

bc) a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, valamint a 

tervezett építményt, méretarányos ábrázolással (építmények körvonalrajzát,), a meglévő építmények 

telekhatártól és egymástól való távolsági és magassági méretét, és a meglévő közművezetékek helyzetét 

bd) a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket, 

be) a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 százaléknál 

nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal.  

c) Megvalósult szerkezet nézetrajzai mely a festett színjelölést és akadályfény elhelyezést is tartalmazza 

(DWF vagy PDF/A 1:50, v. 1:75) 

d) Alapozási terv (DWF vagy PDF/A 1:50, 1:25 részletek szükség szerint) 

e) Egyedi megoldások tervei (DWF vagy PDF/A, méretarány szükség szerint) 

 

Fennmaradási engedély iránti kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Érintett ingatlan hrsz-e – adatlapon megadva 

b) Építési jogosultságot  és jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A) 

ba) Érintett ingatlanokra, vonatkozó fennmaradási jogosultság igazolása a nem közterületi ingatlanokra 

vonatkozóan (tulajdonosi hozzájárulás)  

bb) Nem építtető tulajdonában lévő meglévő építmény felhasználása esetén tulajdonosi hozzájárulás a 

fennmaradáshoz 

bc) Korábban épült, az engedélyezendő építmény építésekor felhasználásra került, meglévő építmény 

jogszerűségét igazoló dokumentum (használatbavételi/fennmaradási engedély határozat 

száma/határozat másolat/nyilatkozat)  
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c) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A)  

d) Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv – ha volt (PDF/A) 

e) Kivitelezői nyilatkozat – ha volt (PDF/A) 

Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az eltérő 

tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A), vagy előzetes szakhatósági állásfoglalások csatolása (hiteles 

elektronikus aláírással ellátott file 

f) Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (PDF/A) 

g) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

h) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 

 

 1.2.4. Bontási engedélyezési dokumentáció  

Szöveges munkarészek (1 db PDF/A file-ban összefűzve, felelős tervező által aláírva) 
Aláíró lap 

Tartalmazza a tervezési feladatban közreműködő minden tervező nevét, megnevezését, a tervezési 
jogosultság (névjegyzéki bejegyzés) számát és azt, hogy a tervnek mely fejezetét készítette 

Tervezői nyilatkozatok 

Műszaki leírás 

a) mely ismerteti az építmény rendeltetését, főbb és jellemző méreteit, szükség szerint anyagait és 

szerkezeteit, a csatlakozó közművek fajtáját, állapotát és helyzetét 

b) a bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz felhasználandó eszközöket, 

segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a közművezetékek leválasztási módját, a munkavédelmi és 

környezetvédelmi előírásokat, valamint az elbontásra kerülő szerkezetek, anyagok további sorsának 

meghatározását 

c) bontott anyagokra, hulladékkal kapcsolatos adatok, elhelyezésre vonatkozó információkat 

d) Biztonsági és Egészségvédelmi, Környezetvédelmi, Érintésvédelmi és Tűzvédelmi tervfejezeteket 

Tervadatok, tervlapok (egyenkénti csatolmányként, vagy tömörítve felelős tervező által aláírva) 

Tervadatok 

A tervezett/felhasznált hírközlési építmény objektumainak adatai az EHO-ban meghatározott módon és 

adattartalommal (EOV koordinátái, a talppont magassági koordinátája stb.) (XML) 

Tervlapok  

a) Áttekintő helyszínrajzok (DWF vagy GeoPDF szükség szerint méretarányban 1:2000, 1:1000) 

b) Részletes helyszínrajz (DWG vagy GeoPDF 1:500, 1:250) 

c) Bontandó építmény nézetrajzai (DWF vagy PDF/A 1:100, 1:50) 

Bontási engedély kérelem mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Érintett ingatlan hrsz-e – adatlapon megadva 

b) Bontási jogosultságot és jogszerűséget igazoló dokumentumok (PDF/A) 

ba) Érintett ingatlanokra, vonatkozó építési jogosultság igazolása a nem közterületi ingatlanokra vonatkozóan 

(tulajdonosi hozzájárulás)  

bb) Nem építtető tulajdonában lévő meglévő építmény felhasználása esetén tulajdonosi hozzájárulás a 

bontáshoz 

c) E-közmű alkalmazáson kívüli egyeztető szervek jegyzéke és tervegyeztetések jegyzőkönyvei (PDF/A) 

d) Szakhatósági állásfoglalásokhoz szükséges dokumentáció és díjbefizetés igazolása – külön file-okban az eltérő 

tartalmúak (1-1 file-ba összefűzve, PDF/A), vagy előzetes szakhatósági állásfoglalások jegyzéke és csatolása 

(hiteles elektronikus aláírással ellátott file) 

e) Egyéb projektspecifikus dokumentumok (PDF/A) 

f) Meghatalmazás – szükség szerint (PDF/A) 
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1.2.5. A 22. § szerinti előzetes bejelentéshez szükséges telepítési terv 
 

a) Áttekintő helyszínrajz, amely megjelöli a tervezéssel érintett ingatlan elhelyezkedését a tágabb környezetben/ 
településen (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF szükség szerint méretarányban 1:2000, 1:1000) 

b) Részletes helyszínrajz, mely tartalmazza a telepítési hely EOV koordinátáit (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF 
1:500, 1:250) 

c) Az építmény jellemző külső nézetét ábrázoló nézetrajzok (PDF/A, DWG vagy DXF 1:100)  
Előzetes bejelentés mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata (PDF/A) 
b) A légügyi szakhatóságok előzetes állásfoglalásai (PDF/A) 

 

 

 
 
4. melléklet a …/2020. (… …) NMHH rendelethez 
 
1. A településfejlesztési koncepcióhoz, a településszerkezeti tervhez, valamint a helyi építési szabályzathoz készülő 

elektronikus hírközlési fejezet tartalma 
 
Az egyes részfejezeteket vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési építmény-csoportok szerint kell 

kidolgozni a következő tagolásban. 
 
1. A jelenlegi helyzet bemutatása, értékelése, a várható szükséglet bemutatásának tartalmi követelményei. 
Be kell mutatni a rendezési tervben szereplő terület(ek), főként a kapcsolódó területek jelenlegi elektronikus hírközlési 

helyzetét, figyelemmel a tervezés alá vont terület ellátását biztosító megoldásokra, a következők szerint: 
a) előzmények, különösen a tematika tartalma; 
b) a tervezési folyamat más szakági részeihez való kapcsolódása; 
c) az értékelés készítése során tett javaslatok hatása a szakági terv alakulására; 
d) az előkészítés során nyilatkozó természetes személyek, szervek, szervezetek bevonása, az általuk adott szempontok, 

vélemények figyelembevétele, az indokok összefoglalása; 
e) az értékeléshez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek (pl. technikai hiányosságok, 

korlátos erőforrások, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az előrejelzések határai, a felmerült bizonytalanságok. 
 
2. A hírközlési szakági fejezet kidolgozásakor javasolt változatok rövid ismertetése tartalmazza: 
a) a szakági fejezet céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetését, kiemelve az 1. pont szerinti értékelés készítése 

szempontjából fontos részeket; 
b) a szakági fejezet összefüggését más releváns tervekkel; 
c) a változatok közötti választás indokolását. 
 
3. A hírközlési szakági fejezet részei 
a) A szakági fejezetben megjelölt változatok megvalósítása esetén azok hatásainak, következményeinek feltárása; 
b) a szakági fejezet céljainak összevetése a településszerkezeti terv és az építési szabályzat szempontjából releváns 

helyi szinten kitűzött célokkal; 
c) földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén a terület azon jellemzőinek azonosítása, amelyeket a szakági fejezet 

megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol (a különböző típusú nyomvonal építési tiltásokat, lehetőségeket 
megjelölve az adott tervezési területen); 

d) a fennálló konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a szakági tervfejezet nem valósulna 
meg; 

e) az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a szakági fejezet megvalósítása esetén várható 
következmények előrejelzése; 

f) javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, amelyeket a hírközlési szakági fejezetben és 
más fejezetekben figyelembe kell venni; 

g) közérthető összefoglaló; 
h) engedélyezési eljárás elektronikus kapcsolattartási pont. 
 
 

   

1.2.5. A 22. § szerinti előzetes bejelentéshez szükséges telepítési terv 
 

a) Áttekintő helyszínrajz, amely megjelöli a tervezéssel érintett ingatlan elhelyezkedését a tágabb környezetben/ 
településen (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF szükség szerint méretarányban 1:2000, 1:1000) 

b) Részletes helyszínrajz, mely tartalmazza a telepítési hely EOV koordinátáit (georeferált PDF/A, DWG vagy DXF 
1:500, 1:250) 

c) Az építmény jellemző külső nézetét ábrázoló nézetrajzok (PDF/A, DWG vagy DXF 1:100)  
Előzetes bejelentés mellékletei (egyenkénti csatolmányként) 

a) Az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata (PDF/A) 
b) A légügyi szakhatóságok előzetes állásfoglalásai (PDF/A) 

 

 

 
 
4. melléklet a …/2020. (… …) NMHH rendelethez 
 
1. A településfejlesztési koncepcióhoz, a településszerkezeti tervhez, valamint a helyi építési szabályzathoz készülő 

elektronikus hírközlési fejezet tartalma 
 
Az egyes részfejezeteket vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési építmény-csoportok szerint kell 

kidolgozni a következő tagolásban. 
 
1. A jelenlegi helyzet bemutatása, értékelése, a várható szükséglet bemutatásának tartalmi követelményei. 
Be kell mutatni a rendezési tervben szereplő terület(ek), főként a kapcsolódó területek jelenlegi elektronikus hírközlési 

helyzetét, figyelemmel a tervezés alá vont terület ellátását biztosító megoldásokra, a következők szerint: 
a) előzmények, különösen a tematika tartalma; 
b) a tervezési folyamat más szakági részeihez való kapcsolódása; 
c) az értékelés készítése során tett javaslatok hatása a szakági terv alakulására; 
d) az előkészítés során nyilatkozó természetes személyek, szervek, szervezetek bevonása, az általuk adott szempontok, 

vélemények figyelembevétele, az indokok összefoglalása; 
e) az értékeléshez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek (pl. technikai hiányosságok, 

korlátos erőforrások, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az előrejelzések határai, a felmerült bizonytalanságok. 
 
2. A hírközlési szakági fejezet kidolgozásakor javasolt változatok rövid ismertetése tartalmazza: 
a) a szakági fejezet céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetését, kiemelve az 1. pont szerinti értékelés készítése 

szempontjából fontos részeket; 
b) a szakági fejezet összefüggését más releváns tervekkel; 
c) a változatok közötti választás indokolását. 
 
3. A hírközlési szakági fejezet részei 
a) A szakági fejezetben megjelölt változatok megvalósítása esetén azok hatásainak, következményeinek feltárása; 
b) a szakági fejezet céljainak összevetése a településszerkezeti terv és az építési szabályzat szempontjából releváns 

helyi szinten kitűzött célokkal; 
c) földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén a terület azon jellemzőinek azonosítása, amelyeket a szakági fejezet 

megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol (a különböző típusú nyomvonal építési tiltásokat, lehetőségeket 
megjelölve az adott tervezési területen); 

d) a fennálló konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a szakági tervfejezet nem valósulna 
meg; 

e) az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a szakági fejezet megvalósítása esetén várható 
következmények előrejelzése; 

f) javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, amelyeket a hírközlési szakági fejezetben és 
más fejezetekben figyelembe kell venni; 

g) közérthető összefoglaló; 
h) engedélyezési eljárás elektronikus kapcsolattartási pont. 
 
 

4. melléklet a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelete
a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 39.  pontjában, a  4. alcím tekintetében 
a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E  rendelet hatálya kiterjed az  elektronikus hírközlő hálózat, az  elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó 
eszköz tulajdonosára, illetve üzemeltetőjére.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) bontott elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz: az  az elektronikus 

hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz, amely vonatkozásában a  bontási 
tevékenységet 2021. október 1. napján vagy azt követően fejezték be, és ezt a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatalával (a továbbiakban: Hivatal) közölték;

b) egységes hírközlési objektummodell: az  elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az  elektronikus 
hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló NMHH rendelet szerinti hírközlés hálózati 
adatmodell;

c) földrajzi terület: település, településrész, fővárosban kerület, járás, megye;
d) meglévő elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz: 2021. október 1. 

napját megelőzően megépített és jogszerűen üzembe helyezett, valamint a  tíz évnél régebben befejezett 
vagy használatba vett elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz.

 (2) Az  e  rendeletben alkalmazott fogalmakat az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a  továbbiakban: 
Eht.), valamint az  elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az  elektronikus hírközlési építményekkel 
kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló NMHH rendelet szerint kell értelmezni.

2. A Hírközlés Hálózati Nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok

3. §  Az  Eht. 52.  § (2)  bekezdés j)  pontja szerinti, a  tervezett, a  meglévő és a  bontott elektronikus hírközlő hálózatok, 
elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó eszközök nyilvántartását (a  továbbiakban: Hírközlés Hálózati 
Nyilvántartás) a Hivatal vezeti.

4. § (1) A  Hírközlés Hálózati Nyilvántartás térinformatikai alapú hatósági nyilvántartás, amely tartalmazza a  tervezett, 
a meglévő és a bontott elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó eszközök
a) tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének nevét,
b) elhelyezkedését, valamint
c) hírközlési jellemzőit.

 (2) A  Hírközlés Hálózati Nyilvántartás az  (1)  bekezdésben foglaltakat a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(a  továbbiakban: Hatóság) internetes honlapján közzétett egységes hírközlési objektummodell aktuális 
követelményei szerint, az abban meghatározott adattartalommal és adatszerkezettel tartalmazza.

5. § (1) A Hivatal az egységes hírközlési objektummodell szerint szolgáltatott adatokat
a) a  tervezett és a  bontott elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó 

eszközök esetében az  elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az  elektronikus hírközlési 
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló NMHH rendeletben meghatározott építésügyi 
hatósági eljárásokban történő adatszolgáltatás alapján,

b) a  meglévő elektronikus hírközlő hálózatok, elektronikus hírközlési építmények és kapcsolódó eszközök 
esetében a 7–9. § szerinti adatszolgáltatás alapján

hivatalból veszi nyilvántartásba.
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 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Hivatal az adatokat a használatbavételi engedély vagy a fennmaradási 
engedély véglegessé válásától, vagy a  bontási tevékenység befejezésének a  Hivatallal való közlésétől számított 
nyolc napon belül veszi nyilvántartásba, és erről értesíti az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást teljesítőt.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás célja az elektronikus hírközlő hálózatok fizikai infrastruktúrájának Hírközlés 
Hálózati Nyilvántartásban való, egységes módon történő megjelenítése.

6. § (1) A Hírközlés Hálózati Nyilvántartás nem nyilvános.
 (2) A  Hírközlés Hálózati Nyilvántartásban szereplő adatok a  Hatóság eljárásaiban felhasználhatók, illetve ezen 

adatokhoz a  Hatóság megállapodás alapján hozzáférést biztosít az  elektronikus hírközlésért felelős miniszternek 
az Eht. 22/A. § (1) bekezdése szerinti feladatai ellátásához.

3. A meglévő elektronikus hírközlő hálózatra, elektronikus hírközlési építményre és kapcsolódó 
eszközre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség

7. §  A  meglévő elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz tekintetében 
adatszolgáltatásra kötelezett (a továbbiakban: adatszolgáltató):
a) az  az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az  elektronikus hírközlési szolgáltatás 

nyújtásához igénybe vett, meglévő elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és 
kapcsolódó eszköz tulajdonosa;

b) ha az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához igénybe vett, meglévő elektronikus hírközlő hálózatnak, 
elektronikus hírközlési építménynek és kapcsolódó eszköznek nem az  elektronikus hírközlési szolgáltató 
a tulajdonosa, az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához igénybe vett, meglévő elektronikus hírközlő 
hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz üzemeltetője;

c) ha a  meglévő elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz 
igénybevételével nem nyújtanak elektronikus hírközlési szolgáltatást, a  meglévő elektronikus hírközlő 
hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz üzemeltetője, üzemeltető hiányában 
tulajdonosa.

8. § (1) A  Hivatal határozatában kötelezi az  adatszolgáltatót – a  9.  § (1)  bekezdése szerinti részletes adatszolgáltatás 
alapjának meghatározása érdekében –, hogy a meglévő
a) vezetékes elektronikus hírközlő hálózat esetében a  hírközlő vezeték nyomvonalának méterben kifejezett 

hosszáról optika, réz, illetve koax hálózati bontásban, és
b) vezeték nélküli elektronikus hírközlő hálózat esetében az  antennák és antenna-tartószerkezetek 

– tornyok – darabszámáról
földrajzi terület szerinti bontásban szolgáltasson adatot.

 (2) Ha az (1) bekezdés alapján szolgáltatott adat módosul, azt az adatszolgáltató a változás bekövetkeztétől számított 
harminc napon belül bejelenti a Hivatalnak.

 (3) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatokat a  Hivatal az  adatszolgáltatási, illetve a  változás-bejelentési 
kötelezettség teljesítésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, és erről értesíti az adatszolgáltatót.

9. § (1) Az  adatszolgáltató a  meglévő – illetve a  változás-bejelentéssel aktualizált meglévő – vezetékes és vezeték nélküli 
elektronikus hírközlő hálózatára vonatkozó részletes adatokat a  Hatóság honlapján közzétett, az  egységes 
hírközlési objektummodell aktuális követelményeinek megfelelő tartalommal és szerkezetben, az  1.  mellékletben 
meghatározott ötéves adatszolgáltatási időszak alatt megküldi a  Hivatalnak elektronikus úton, a  Hatóság 
elektronikus ügyintézési felületén keresztül.

 (2) Az (1) bekezdés szerint szolgáltatott adatokat a Hivatal a közléstől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, 
és erről értesíti az adatszolgáltatót.

 (3) Az adatszolgáltató az 1. melléklet szerinti ötéves adatszolgáltatási időszak alatt a 8. § alapján szolgáltatandó adatok 
közül az  adott naptári évre (a  továbbiakban: tárgyév) vonatkozó – százalékos arányában kifejezett – kötelezően 
elérendő adatszolgáltatási szintet a  8.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti adatok vonatkozásában külön-külön 
teljesíti.
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 (4) Az adatszolgáltatási szint teljesítését a Hivatal évente hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az (1) bekezdés szerint 
tárgyév december 31. napjáig megküldött adatmennyiség és a tárgyév december 31. napján aktuális, a 8. § alapján 
szolgáltatott adatok alapján. A  vizsgálat eredményét, a  teljesített éves adatszolgáltatási szint mértékét és annak 
megállapítási módját a Hivatal közli az adatszolgáltatóval.

10. §  Az  adatszolgáltatási, illetve változás-bejelentési kötelezettség teljesítése során az  adatszolgáltató mellékelten 
megküldi az adatszolgáltatás, illetve a változás-bejelentés teljességére vonatkozó nyilatkozatát.

4. Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó felügyeleti díj visszatérítés

11. § (1) Ha az  adatszolgáltató az  1.  mellékletben meghatározott adatszolgáltatási időszak végére kötelezően elérendő 
adatszolgáltatási szintet meghaladóan teljesíti a  meglévő – illetve a  változás-bejelentéssel aktualizált meglévő – 
vezetékes elektronikus hírközlő hálózatára vonatkozó részletes adatokat, az adatszolgáltatási időszak tekintetében 
felügyeleti díj visszatérítésre jogosult. Az  adatszolgáltató a  felügyeleti díj visszatérítés iránti kérelmét a  tárgyévet 
követő év március 31. napjáig nyújthatja be a Hivatalhoz.

 (2) A felügyeleti díj visszatérítés módját meghatározó számítási képletet a 2. melléklet tartalmazza.
 (3) A  felügyeleti díj visszatérítés mértéke éves szinten nem haladhatja meg az  adatszolgáltató felügyeleti díj 

visszatérítési kérelemmel érintett felügyeleti díjának 50 százalékát. A  díjvisszatérítés maximális mértékére akkor 
jogosult az  adatszolgáltató, ha a  tárgyév december 31. napján az  1.  mellékletben meghatározott kötelezően 
elérendő adatszolgáltatási szintet – a 8. § alapján szolgáltatott adat 30 százalékát, az 1. mellékletben fogalt táblázat 
6. sora tekintetében 5 százalékát – elérő mértékben túlteljesíti. Felügyeleti díj visszatérítésre csak az 1. mellékletben 
meghatározott időszakban szolgáltatott adatokkal összefüggésben kerülhet sor.

 (4) A Hatóság a felügyeleti díj visszatérítést a tárgyévben – az (5) bekezdés szerinti esetben a tárgyévet követő évben – 
teljesített felügyeleti díj legfeljebb 50 százalékának mértékéig a tárgyévet követő év június 30-ig – az (5) bekezdés 
szerinti esetben a tárgyévet követő második év június 30-ig – egy összegben fizeti meg az adatszolgáltató részére. 
Felügyeleti díj visszatérítés csak azon adatszolgáltató részére teljesíthető, amely a tárgyévi – az (5) bekezdés szerinti 
esetben a tárgyévet követő évi – fizetési kötelezettségének az előírt fizetési határidők betartásával eleget tett.

 (5) Az az adatszolgáltató, amely a tárgyévben kezdte meg elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, felügyeleti díj 
visszatérítés iránti kérelmét a tárgyévet követő második év március 31. napjáig nyújthatja be a Hivatalhoz.

 (6) Ha a  Hivatal az  Eht. szerinti általános hatósági felügyeleti eljárása keretében lefolytatott ellenőrzés során 
megállapítja, hogy az  adatszolgáltató az  adatszolgáltatási kötelezettségét nem megfelelően teljesítette, és ennek 
következtében jogosulatlanul élt a  felügyeleti díj visszatérítésével, az  adatszolgáltató a  Hatóság által visszatérített 
összegnek az  érintett időszakra eső jegybanki alapkamat hatszorosával megegyező késedelmi pótlékkal növelt 
összegét köteles a Hatóság részére megfizetni.

5. A változás-bejelentés

12. §  Ha a  Hírközlés Hálózati Nyilvántartásba már bejegyzett adatokhoz képest az  adatszolgáltató elektronikus hírközlő 
hálózatát érintő olyan változás következik be, amely érinti az  egységes hírközlési objektummodell adattartalmát, 
az  adatszolgáltató a  változás megtörténtét követő három hónapon belül az  egységes hírközlési objektummodell 
aktuális követelményeinek megfelelő tartalmú és szerkezetű adatállomány benyújtásával, elektronikus úton, 
a Hatóság elektronikus ügyintézési felületén keresztül köteles a változást bejelenteni.

6. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. december 21. napján lép hatályba.
 (2) A 2. alcím, a 9. §, a 4. és az 5. alcím, a 14. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2021. július 1. napján lép hatályba.

14. §  Azon elektronikus hírközlő hálózat, elektronikus hírközlési építmény és kapcsolódó eszköz vonatkozásában, 
amely esetében az  engedély iránt – 2021. október 1. és 2022. június 30. közötti időszakban – benyújtott kérelem 
mellékleteként a  hírközlési építményre vonatkozó adatokat tartalmazó tervdokumentáció nem az  egységes 
hírközlési objektummodell követelményei szerint került benyújtásra, a  8.  § (2)  bekezdésben foglaltakat kell 
alkalmazni, azzal, hogy a  változás-bejelentési kötelezettséget a  használatbavételi engedély véglegessé válásától 
számított harminc napon belül kell teljesíteni.
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15. §  Ez  a  rendelet az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i 2018/1972/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1. melléklet a 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez

A B

1. Adatszolgáltatási időszak

Adatszolgáltatási időszak végére kötelezően elérendő adatszolgáltatási szint 

adatszolgáltatásra kötelezettenként a meglévő – illetve a változás-bejelentéssel 

aktualizált meglévő – vezetékes elektronikus hírközlő hálózat esetében a hírközlő 

vezeték nyomvonalhosszának, vezeték nélküli elektronikus hírközlő hálózat esetében  

az antennák és antenna-tartószerkezetek (tornyok) darabszámának százalékában 

kifejezve

2. 2022. január 1. – 2022. december 31. 10%

3. 2023. január 1. – 2023. december 31. 30%

4. 2024. január 1. – 2024. december 31. 50%

5. 2025. január 1. – 2025. december 31. 70%

6. 2026. január 1. – 2026. december 31. 95%

2. melléklet a 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez

 1. A felügyeleti díj visszatérítés összegét meghatározó számítási képlet az 1. mellékletben foglalt táblázat 2–5. sora 
tekintetében:

 

 

Felügyeleti	díj
2 x �

Ténylegesen	betöltött	adatmennyiség	%	 − 	Kötelezően	betöltött	adatmennyiség	%
30% � = Felügyeleti	díj	visszatérítés 
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Ténylegesen	betöltött	adatmennyiség	%	 − 	Kötelezően	betöltött	adatmennyiség	%
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< Felügyeleti díj
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 66/2020. (XII. 18.) AM rendelete
a mezőgazdasági vállalkozások számára meghirdetett egyes finanszírozási konstrukciókhoz kapcsolódó 
támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

1. §  Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.)  
VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 1. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„n) átmeneti támogatás: a  koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és 
élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános 
feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1.  § b)  pontja 
szerinti támogatás.”

2. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Átmeneti támogatás igénylése esetén, ha a  kezességi díjtámogatásra a  mezőgazdasági vállalkozásnak nincs 
szabad átmeneti támogatási kerete, akkor az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók kezességi díjtámogatás nélkül is 
nyújthatóak.”

3. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Kincstár a  kamattámogatásról, a  kezelési költségtámogatásról és a  kezességi díjtámogatásról 
támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet elektronikus úton vagy postai úton, a  hitelszerződés hatályossá 
válását követő harminc napon belül megküld a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 
hatálybalépését megelőzően hatályossá vált hitelszerződés, továbbá az  egyes agrártámogatásokat szabályozó 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendeletben [a továbbiakban: 25/2016. (IV. 11.) 
FM rendelet] meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a  77/2015. 
(XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a  hitelkérelem 
benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként 
megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépésének napjától a  25/2016.  
(IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályossá vált hitelszerződése esetén a  2.  § 
(8a)  bekezdés a)  pont aa) és ab)  alpontjában foglalt támogatásról, valamint a  2.  § (8a)  bekezdés a)  pont ac) és 
ad)  alpontjában foglalt kezelési költségtámogatásról a  támogatástartalom-igazolást a  Kincstár a  KAVOSZ Zrt. 
által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és elektronikus vagy 
postai úton megküldi a  mezőgazdasági vállalkozás hivatalos elérhetőségére. A  2.  § (8a)  bekezdés b)  pont ba) és 
bb)  alpontjában foglalt támogatásról, a  bc) és bd)  alpontjában foglalt kezelési költségtámogatásról az  51/2016.  
(VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályossá vált hitelszerződés esetén, valamint a  2.  § (8a)  bekezdés 
b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatásról, a bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatásról”
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4. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet a következő 6b. alcímmel egészül ki:
„6b. Átmeneti támogatás
7/D. § (1) A 2021. január 1-jétől benyújtott igénylések alapján a legkésőbb 2021. június 30. napjáig hatályossá vált 
hitelszerződésekhez kapcsolódó, 2. § (8) bekezdése szerinti kamattámogatás, kezességi díjtámogatás – figyelemmel 
a 2. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra – átmeneti támogatásként is igényelhető.
(2) A mezőgazdasági vállalkozás által igénybe vehető átmeneti támogatás összege legfeljebb
a) a  20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott összeg, ha a  hitelcél szerinti 
tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR’08 011, 012, 013, 014, 
015 kód alá,
b) a  20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott összeg, ha a  hitelcél szerinti 
tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR’08 017, 02, 10 (kivéve: 
102), 11, 462, 463 kód alá, vagy
c) a  20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott összeg, ha a  hitelcél szerinti 
tevékenysége – amely szerepel a mezőgazdasági vállalkozás tevékenységei között – a TEÁOR’08 03, 102 kód alá
tartozó tevékenység.
(3) Az átmeneti támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági vállalkozás jogosult, aki az igénylőlap benyújtásával 
egyidejűleg nyilatkozik
a) a  saját és a  20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1.  § i)  pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a  továbbiakban: kapcsolt 
vállalkozás) azonosító adatairól (adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító);
b) a részére, valamint a kapcsolt vállalkozása részére megítélt
ba) átmeneti támogatás euróban kifejezett támogatástartalmáról,
bb) átmeneti támogatás jogcíméről, és
bc) átmeneti támogatással érintett tevékenysége 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2.  § (1)  bekezdése szerinti 
besorolásáról;
c) az  általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált átmeneti támogatási kérelem 
vonatkozásában
ca) a kérelemben jelzett támogatási összeg euróban kifejezett támogatástartalmáról,
cb) az átmeneti támogatás jogcíméről, és
cc) az  átmeneti támogatással érintett tevékenysége 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2.  § (1)  bekezdése szerinti 
besorolásáról;
d) arról, hogy középvállalkozásként 2019. december 31-én nem minősült a  Korm. rendelet 6.  § (4a)  bekezdése 
szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
e) arról, hogy mikro- és kisvállalkozásként nem részesült a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak 
nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú 
bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban, és
f ) arról, hogy tudomásul veszi, hogy a  KAVOSZ Zrt. a  szabad átmeneti támogatási keretének ellenőrzése céljából 
a  Kincstártól erre vonatkozóan adatokat kérjen és a  Kincstár az  erre vonatkozó adatokat a  KAVOSZ Zrt. részére 
átadja.
(4) A  támogatás átmeneti támogatásként történő igénylése esetén az  igénylőlap tartalmazza a  (3)  bekezdésben 
foglalt nyilatkozatokat.
(5) A  támogatás átmeneti támogatásként történő igénylése esetén az  igénylőlapon benyújtott hitelkérelem 
a  mezőgazdasági vállalkozás (3)  bekezdés szerinti nyilatkozatai, valamint a  2.  § (1)  bekezdésében, a  3.  § (1) 
és (2)  bekezdésében foglaltaknak, és az  Üzletszabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek történő 
megfelelés alapján fogadható be. A  hitelkérelem befogadásához szükséges feltételek teljesülését a  KAVOSZ Zrt. 
a rendelkezésére álló adatok és nyilatkozatok alapján ellenőrzi.
(6) A  KAVOSZ Zrt. a  (3)  bekezdésben foglalt nyilatkozatok tartalmáról, valamint a  befogadott hitelkérelem adatai 
alapján a kamattámogatás, a kezességi díjtámogatás és a kezesség várható támogatástartalmáról adatot szolgáltat 
a Kincstár részére.
(7) A  Kincstár a  (6)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján ellenőrzi a  20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3.  § (1) és 
(3)  bekezdésében foglaltak teljesülését, és erről – a  hitelügylet várható támogatástartalmának egyidejű zárolása 
mellett – három munkanapon belül értesíti a KAVOSZ Zrt.-t.
(8) A  KAVOSZ Zrt. a  hitelszerződés hatályossá válására vonatkozó banki adatszolgáltatást követő öt munkanapon 
belül adatot szolgáltat a  Kincstár részére a  kamattámogatás és a  kezességi díjtámogatás mértékéről, 
valamint a  kezesség tényleges támogatástartalmáról, amely alapján a  Kincstár elvégzi a  (7)  bekezdés 
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szerinti zárolás feloldásával és a  tényleges támogatástartalom lekötésével összefüggő feladatokat, valamint 
megküldi a  mezőgazdasági vállalkozás részére a  kamattámogatásról és a  kezességi díjtámogatásról szóló 
támogatástartalom-igazolást.
(9) Az  (1)  bekezdésben meghatározott hitelszerződésekhez kapcsolódóan csekély összegű támogatás csak abban 
az esetben igényelhető, ha az átmeneti támogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.
(10) Átmeneti támogatás igénylése esetén nem kell alkalmazni a  6.  § (3)  bekezdésében és a  7/A–7/C.  §-ban 
foglaltakat.”

5. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 9. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági 
közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

6. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet
a) 2. § (7) bekezdésében a „100 millió forint” szövegrész helyébe a „200 millió forint” szöveg,
b) 2. § (8a) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében, a) pont ac)–ad) alpontjában, b) pont bc)–bd) alpontjában, 

6. § (2) bekezdésében a „hatályba lépett” szövegrész helyébe a „hatályossá vált” szöveg,
c) 2.  § (8a)  bekezdés b)  pont nyitó szövegrészében, ba)–bb)  alpontjában, c)  pont nyitó szövegrészében, 7.  § 

(1a)–(1b) és (1e) bekezdésében a „hatályba lépett” szövegrészek helyébe a „hatályossá vált” szöveg,
d) 2.  § (9)  bekezdésében a „de minimis támogatás összegének” szövegrész helyébe a „támogatás összegének” 

szöveg
lép.

2. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

7. §  A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. §-a a következő 
14–16. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. átmeneti támogatás: a  koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és 
élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános 
feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1.  § b)  pontja 
szerinti átmeneti támogatás;
15. országos mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keret: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés  
107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet II.  melléklete alapján Magyarország rendelkezésére 
álló mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret;
16. országos halászati csekély összegű (de minimis) keret: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet melléklete alapján Magyarország rendelkezésére álló 
halászati csekély összegű támogatási keret.”

8. §  A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet a következő 7/D. és 7/E. §-sal egészül ki:
„7/D. § (1) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően, a kedvezményezett által a 2020. május 20. és 2020. december 31. közötti 
időszakban – a határnapokat is beleértve − kiadott kezességi levelekhez megítélt mezőgazdasági csekély összegű 
(de minimis) vagy halászati csekély összegű (de minimis) kezességi díjtámogatás átmeneti támogatásnak minősül, 
ha
a) a  kedvezményezett 2021. január 15-éig nem küldi meg elektronikusan a  kezességvállaló intézmény részére 
az ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozatát,
b) az átmeneti támogatás nyújtásának – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendeletben meghatározott – feltételei fennállnak, és
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c) a  korábban a  kedvezményezett részére megítélt, e  bekezdés szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás 
a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt valamely tevékenységhez kapcsolódik.
(2) Az átmeneti támogatásra az 1–7/C. §-ban foglaltakat az e §-ban megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az  átmeneti támogatás tekintetében a  20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2.  § (2)  bekezdése szerinti támogatási 
feltétel teljesülését a kezességvállaló intézmény a rendelkezésére álló adatok és nyilatkozatok alapján ellenőrzi.
(4) A kedvezményezett 2021. január 15-éig nyilatkozik
a) a  saját, valamint a  20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1.  § i)  pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a  továbbiakban: 
kapcsolt vállalkozás) azonosító adatairól (adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),
b) a kezességvállaló intézmény részére a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó,
ba) a  részére, valamint a  kapcsolt vállalkozása részére megítélt átmeneti támogatás euróban kifejezett 
támogatástartalmáról,
bb) az  általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált átmeneti támogatási kérelem 
esetében a kérelemben jelzett támogatási összeg euróban kifejezett támogatástartalmáról, és
c) a  b)  pont szerinti átmeneti támogatás jogcíméről és az  átmeneti támogatással érintett tevékenysége 20/2020.  
(VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról.
(5) A  (4) bekezdés szerinti nyilatkozatok hiányában úgy kell tekinteni, hogy a kedvezményezettnek nincs kapcsolt 
vállalkozása, valamint a  kedvezményezett nem kérelmezett és részére nem ítéltek meg a  20/2020. (VI. 19.)  
AM rendelet hatálya alá nem tartozó átmeneti támogatást.
(6) Nem minősül átmeneti támogatásnak az  (1)  bekezdés szerinti kezességi díjtámogatás, ha annak összege 
meghaladja a kedvezményezettnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott 
szabad átmeneti támogatási keretét.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott, korábban csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtott támogatások 
átmeneti támogatássá történő átminősítésével összefüggésben a  kezességvállaló intézmény a  saját adatbázisa 
alapján, kedvezményezettek szerinti bontásban elkészíti az (1) bekezdésben meghatározott időszakban hatályossá 
vált ügyletek hitelfelvevő szerinti listáját (a továbbiakban: ügyfélsoros lista), amely tartalmazza
a) a  kedvezményezettek azonosító adatait [adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító, vállalkozás mérete 
(mikro-, kis-, középvállalkozás)],
b) a kedvezményezett (4) bekezdés szerinti nyilatkozatainak tartalmát, és
c) a csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó adatokat.
(8) A  Kincstár 2021. január 5-éig elektronikus úton megküldi a  kezességvállaló intézmény részére azon 
kedvezményezettek listáját, akik vagy amelyek már felhasználták a  rendelkezésükre álló, a  20/2020. (VI. 19.)  
AM rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott átmeneti támogatási keretet.
(9) A  kezességvállaló intézmény az  ügyfélsoros listát 2021. január 20-áig elektronikus úton megküldi a  Kincstár 
részére.
(10) A  Kincstár az  (1)  bekezdés szerint átmeneti támogatás megállapítása tekintetében a  20/2020. (VI. 19.) 
AM rendelet 2.  § (2)  bekezdésében és 3.  § (1) és (3)  bekezdésében foglalt támogatási feltételek teljesülését 
a  kezességvállaló intézmény által megküldött ügyfélsoros lista és a  rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, 
és annak eredményéről az  ügyfélsoros lista beérkezését követő tizenöt napon belül tájékoztatja a  kezességvállaló 
intézményt.
(11) A Kincstártól kapott tájékoztatás alapján a kezességvállaló intézmény az átminősítéssel érintett csekély összegű 
(de minimis) támogatások esetében visszavonja a  korábban kiadott csekély összegű (de minimis) támogatásról 
szóló támogatástartalom-igazolásokat és kiállítja az átmeneti támogatásról a támogatástartalom-igazolást, amelyet 
elektronikus úton 2021. február 15-éig megküld a  kedvezményezett részére. A  csekély összegű (de minimis) 
támogatás visszavonásáról és az  átmeneti támogatás megállapításáról a  kezességvállaló intézmény elektronikus 
úton értesíti a  Kincstárt, amely intézkedik az  egyéni csekély összegű támogatási keretet, valamint az  országos 
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) és az országos halászati csekély összegű (de minimis) keretet terhelő 
lekötések felszabadításáról.
7/E. § (1) Figyelemmel a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra, a 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban 
– a  határnapokat is beleértve − kiadott kezességi levelekhez igénybe vett kezességi díjtámogatás a  kezességi 
szerződés teljes időtartamára átmeneti támogatásként is igényelhető.
(2) A kezességi díjtámogatás – figyelemmel a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra – átmeneti támogatásként történő 
igénylése esetén nem kell alkalmazni a  3.  § (7)  bekezdésében, az  5.  § (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában és 
a 7/A–7/C. §-ban foglaltakat.
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(3) A kezességi díjtámogatás átmeneti támogatásként történő igénybevételére az a kedvezményezett jogosult, aki
a) a  kezességi díjtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a  kezességvállaló intézmény számára 
nyilatkozik
aa) a saját és a kapcsolt vállalkozása azonosító adatairól (adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),
ab) a  részére, valamint a  kapcsolt vállalkozása részére megítélt átmeneti támogatások euróban kifejezett 
támogatástartalmáról,
ac) az  általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált átmeneti támogatási kérelmek 
vonatkozásában a kérelmekben jelzett támogatási összegek euróban kifejezett támogatástartalmáról, az átmeneti 
támogatás jogcíméről, valamint az átmeneti támogatással érintett tevékenysége 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § 
(1) bekezdése szerinti besorolásáról,
ad) arról, hogy középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  § 
(4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
ae) mikro- és kisvállalkozás esetében arról, hogy nem részesült az  iránymutatás a  nehéz helyzetben lévő, nem 
pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i  
2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási 
támogatásban; és
b) nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy
ba) a  kezességvállaló intézmény a  szabad átmeneti támogatási keretének ellenőrzése céljából a  Kincstártól erre 
vonatkozóan adatokat kérjen,
bb) a  szabad átmeneti támogatási keretre figyelemmel a  kezességi díjtámogatása szükség szerint csökkentésre 
kerül, és
bc) a  kezességvállaló intézmény a  Kincstártól adatokat kérjen a  kedvezményezett ügyfél-azonosítója alapján, ha 
ugyanazon elszámolható költség vonatkozásában a kezességi díjtámogatás más támogatással halmozódik.
(4) A  kezességi díjtámogatás átmeneti támogatásként történő igénylése esetén a  kezességigénylő dokumentáció 
tartalmazza a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
(5) A kezességvállaló intézmény és a Kincstár a kedvezményezett rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási 
kerethez kapcsolódó adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti.
(6) A  kezességvállaló intézmény – az  átmeneti támogatásként igényelt kezességi díjtámogatás vonatkozásában – 
a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó átmeneti 
támogatási igényt elutasítja, vagy annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel állapítja meg.
(7) Az  átmeneti támogatás támogatástartalom-igazolásának kiállítása előtt a  Kincstár ellenőrzi a  20/2020.  
(VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak teljesülését. A kezességvállaló intézmény a (3) bekezdés 
a)–b)  pontjában foglalt nyilatkozatok tartalmáról, a  kezességi díjtámogatás támogatástartalmáról, valamint 
a  kezesség támogatástartalmáról adatot szolgáltat a  Kincstár részére. A  Kincstár az  ellenőrzés eredményéről 
a  kezességvállaló intézmény általi adatszolgáltatást követő három napon belül tájékoztatja a  kezességvállaló 
intézményt.
(8) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kezességi szerződéshez kapcsolódóan de minimis támogatás csak abban 
az esetben igényelhető, ha az átmeneti támogatás nyújtásának feltételei nem állnak fenn.”

9. §  A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági 
közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
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10. §  A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet
a) 1.  § 10.  pontjában a „ „de minimis” jellegét” szövegrész helyébe a „ „de minimis” vagy átmeneti támogatás 

jellegét” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében a „de minimis támogatást vehet igénybe” szövegrész helyébe a „de minimis támogatást 

vagy átmeneti támogatást vehet igénybe” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében, (4a) bekezdésében, valamint (4c) bekezdésében a „hatályba lépett” szövegrész helyébe 

a „hatályossá vált” szöveg,
d) 3. § (4b) bekezdésében a „hatályba lépett” szövegrészek helyébe a „hatályossá vált” szöveg
lép.

3. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

11. §  A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az  azokkal összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4.  § (1)  bekezdésében a „Kincstárhoz nyújthatja be” szövegrész 
helyébe a „Kincstárhoz postai úton nyújthatja be” szöveg lép.

4. A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó 
kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet módosítása

12. §  A mezőgazdaság, az  erdőgazdálkodás és az  élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról 
szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 4.  § (1)  bekezdésében a „2020. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. 
június 30-áig” szöveg lép.

5. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes 
körű csekély összegű támogatásról szóló 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet módosítása

13. §  A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az  Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély 
összegű támogatásról szóló 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet [a továbbiakban: 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet] 5.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Kincstár csekély összegű vagy átmeneti támogatás nyújtása esetén a  kamat-, a  kezességi díj-, és a  kezelési 
költség-támogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a  KAVOSZ Zrt.-től kapott adatok beérkezésétől 
számított harminc napon belül elektronikusan vagy postai úton megküld a vállalkozás részére.”

14. §  A 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet a következő 5a. alcímmel egészül ki:
„5a. Átmeneti támogatás
6/A.  § (1) A  2.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően, a  vállalkozás számára 2020. május 20. és 2020. december 
31. közötti időszakban – a  határnapokat is beleértve − hatályossá vált hitelszerződés alapján megítélt kamat-, 
kezelési költség-, és kezességi díjtámogatás (ezen alcím tekintetében a továbbiakban együtt: támogatás) átmeneti 
támogatásnak minősül, ha
a) a kedvezményezett 2021. január 15-éig nem küldi meg elektronikusan a KAVOSZ Zrt. részére az ezzel ellentétes 
tartalmú nyilatkozatának másolati példányát,
b) az átmeneti támogatás nyújtásának – 20/2020. (VI. 19.) AM rendeletben meghatározott – feltételei fennállnak, és
c) a vállalkozás hitelcél szerinti tevékenysége nem a TEÁOR 08’ 016, 017, 02, 10 (kivéve 102), 11, 12, 462, 463 szerinti 
tevékenység.
(2) Az átmeneti támogatásra a 2–6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A vállalkozás 2021. január 15-éig elektronikus úton a KAVOSZ Zrt. részére nyilatkozik
a) a  saját és a  20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1.  § i)  pontja szerinti kapcsolt vállalkozása (a  továbbiakban: kapcsolt 
vállalkozás) azonosító adatairól (adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító);
b) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó,
ba) a  részére, valamint a  kapcsolt vállalkozása részére megítélt átmeneti támogatás euróban kifejezett 
támogatástartalmáról, az átmeneti támogatás jogcíméről, valamint az átmeneti támogatással érintett tevékenysége 
20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti besorolásáról,
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bb) az  általa vagy kapcsolt vállalkozása által benyújtott, de még el nem bírált átmeneti támogatási kérelem 
vonatkozásában a  kérelemben jelzett támogatási összeg euróban kifejezett támogatástartalmáról, az  átmeneti 
támogatás jogcíméről, valamint az átmeneti támogatással érintett tevékenysége 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § 
(1) bekezdése szerinti besorolásáról.
(4) A  (3) bekezdés szerinti nyilatkozatok hiányában úgy kell tekinteni, hogy a kedvezményezettnek nincs kapcsolt 
vállalkozása, valamint a  kedvezményezett nem kérelmezett és részére nem ítéltek meg a  20/2020. (VI. 19.)  
AM rendelet hatálya alá nem tartozó átmeneti támogatást.
(5) Nem minősül átmeneti támogatásnak az  (1)  bekezdés szerinti támogatás, ha annak támogatástartalma 
meghaladja a vállalkozásnak a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) vagy c) pontjában meghatározott 
szabad átmeneti támogatási keretét.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott, csekély összegű támogatásként nyújtott támogatások átmeneti támogatássá 
történő átminősítésével összefüggésben a  KAVOSZ Zrt. az  adatbázisa alapján, hitelfelvevő vállalkozás szerinti 
bontásban elkészíti az (1) bekezdésben meghatározott időszakban hatályossá vált ügyletek listáját (a továbbiakban: 
ügyfélsoros lista), amely tartalmazza
a) az ügyfelek azonosító adatait [adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító, vállalkozás mérete (mikro-, kis-, 
középvállalkozás)],
b) az ügyfél (3) bekezdés szerinti nyilatkozatainak tartalmát, és
c) a csekély összegű támogatásra vonatkozó adatokat.
(7) A  Kincstár 2021. január 5-éig elektronikus úton megküldi a  KAVOSZ Zrt. részére azon vállalkozások listáját, 
amelyek már felhasználták a rendelkezésükre álló átmeneti támogatási keretet.
(8) A KAVOSZ Zrt. az ügyfélsoros listát 2021. január 20-áig elektronikus úton megküldi a Kincstár részére.
(9) A  Kincstár az  (1)  bekezdés szerinti átmeneti támogatás megállapítása tekintetében a  20/2020. (VI. 19.)  
AM rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti támogatási feltételek teljesülését a KAVOSZ Zrt. által átadott ügyfélsoros 
lista, valamint a  rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, és a  támogatási feltételek teljesülése esetén 
a  korábban kiadott csekély összegű támogatásról szóló támogatástartalom-igazolás érvénytelenítése mellett 
új támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet elektronikus vagy postai úton 2021. február 15-éig megküld 
a kedvezményezett részére.
(10) A Kincstár intézkedik az egyéni mezőgazdasági csekély összegű támogatási keretet, az egyéni halászati csekély 
összegű támogatási keretet, valamint az  1408/2013/EU bizottsági rendelet II.  melléklete alapján a  Magyarország 
rendelkezésére álló mezőgazdasági csekély összegű támogatási keretet, továbbá a 717/2014/EU bizottsági rendelet 
melléklete alapján a  Magyarország rendelkezésére álló halászati csekély összegű támogatási keretet terhelő 
lekötések felszabadításáról.
(11) A  Kincstár az  átmeneti támogatássá minősített csekély összegű támogatásokról 2021. február 15-éig 
az ügyfélsoros lista elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja a KAVOSZ Zrt.-t.”

15. §  A 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet 8. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági 
közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

16. §  A 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „csekély összegű támogatást vehet igénybe” szövegrész helyébe 

a  „csekély összegű támogatást vagy a  koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került 
agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás 
igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020.  
(VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatást (a továbbiakban: átmeneti támogatás) vehet 
igénybe” szöveg,

b) a  2.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „Folyószámlahitelhez biztosított csekély összegű támogatás” 
szövegrész helyébe a „Folyószámlahitelhez biztosított támogatás” szöveg,

c) a 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „csekély összegű támogatást vehet igénybe” szövegrész helyébe 
a „csekély összegű támogatást vagy átmeneti támogatást vehet igénybe” szöveg,
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d) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatási keretének” 
szövegrész helyébe a  „mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatási keretének és átmeneti 
támogatási keretének” szöveg,

e) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „csekély összegű támogatási keretek” szövegrész helyébe a „csekély összegű 
és átmeneti támogatási keretek” szöveg,

f ) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „csekély összegű támogatási kerethez” szövegrész helyébe a „csekély összegű 
és átmeneti támogatási kerethez” szöveg,

g) 4.  § (2)  bekezdés f )  pontjában a „csekély összegű támogatás folyósításáról” szövegrész helyébe a „csekély 
összegű vagy átmeneti támogatás folyósításáról” szöveg,

h) 5.  § (3)  bekezdésében a „hitelszerződés hatálybalépésére” szövegrész helyébe a „hitelszerződés hatályossá 
válására” szöveg,

i) 5.  § (6)  bekezdésében a „hitelszerződés hatálybalépésétől” szövegrész helyébe a „hitelszerződés hatályossá 
válásától” szöveg,

j) 6. § (1) bekezdés b) pontjában és a 6. § (5) bekezdés záró szövegrészében a „hitelszerződés hatálybalépését” 
szövegrész helyébe a „hitelszerződés hatályossá válását” szöveg,

k) 6.  § (2)  bekezdésében a  „továbbítja a  Kincstár részére” szövegrész helyébe a  „postai úton vagy saját 
kézbesítője útján továbbítja a Kincstár részére” szöveg,

l) 6. § (6) bekezdésében az „A csekély összegű támogatás” szövegrész helyébe az „A támogatás” szöveg
lép.

6. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

18. §  Ez a rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-
járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai 
bizottsági közlemény végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 51/2020. (XII. 18.) ITM rendelete
a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló  
31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 16.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 
20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A  fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 
[a továbbiakban: 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet] 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. fegyver, lövőkészülék fődarabja: a  fegyvercső, a  váltócső, a  betétcső, a  forgódob, az  ezeket egybefoglaló 
tokszerkezet, a zár vagy zárszerkezet, valamint a szán,”

 (2) A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 2. §-a a következő 21a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„21a. saját töltényűrrel nem rendelkező gáz- és riasztófegyver: az a hasábtáras riasztófegyver, amelynél a töltényűröket 
tartalmazó különálló tömböt a fegyverbe betöltve a töltényűrök tengelye a csőtengelyre vetítve merőlegest zár be.”
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2. §  A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2022. december 31-ét követően forgalomba kerülő gáz- és riasztófegyverek kivételével nem kell vizsgálatra 
bemutatni a más államból behozott fegyvert és lőszert abban az esetben, ha
a) az egy részes államból származik és az illető ország elismert próbajelével van ellátva, vagy
b) az  nem részes államból származik, de azt egy részes állam vizsgáló állomása bevizsgálta, és az  illető ország 
elismert próbajelével látta el.”

3. §  A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy
a) a fegyver, a fegyver fődarabjai, a lövőkészülék, illetve a lőszer megfelel-e e rendelet előírásainak, továbbá
b) a  gáz- és riasztófegyver, a  színházi tűzfegyver, illetve a  hatástalanított lőfegyver kialakítása megfelel-e 
a jogszabályban meghatározott egyéb követelményeknek.”

4. §  A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Az (EU) 2019/69 bizottsági végrehajtási irányelv 3. cikke szerinti nemzeti kapcsolattartó pontként a Vizsgáló
a) az  Európai Unió tagállamai kijelölt kapcsolattartó pontjai számára kérésre tájékoztatást nyújt a  gáz- és 
riasztófegyverekkel kapcsolatban általa elvégzett ellenőrzések eredményeiről,
b) a  magyar hatóságok gáz- és riasztó fegyvertípusokkal vagy egy adott gáz- és riasztófegyverrel kapcsolatban 
felmerült megkeresésére az  Európai Unió tagállamai kijelölt kapcsolattartó pontjain keresztül tájékoztatást kér 
a tagállamok által elvégzett ellenőrzések eredményeiről.”

5. § (1) A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanúsítványban megadott érvényességi határidő lejártakor, de legalább tízévenként időszakos vizsgálatra kell 
bemutatni a már használatban lévő
a) a tv. 2. § 51. pontjában meghatározott fegyvert – a Korm. r. 38. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a (3) bekezdésben 
foglaltak kivételével –, valamint
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó fegyvert a tv. 2. § 29. pont d) alpontjában meghatározott fegyver kivételével.”

 (2) A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 7. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti bemutatási kötelezettség a Korm. r. 38. § (1) bekezdés g) pont hatálya alá nem tartozó 
fegyver esetében a tartására jogosító engedélyben megjelölt személyt vagy szervezetet, ennek hiányában a fegyver 
jogszerű birtokosát terheli.
(1b) A lövőkészüléket kétévenként időszakos vizsgálatra kell bemutatni, kivéve, ha a Vizsgáló a tanúsítványban ennél 
rövidebb érvényességi határidőt határoz meg.”

 (3) A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ismételt vizsgálatra be kell mutatni a fegyvert és a lövőkészüléket
a) a  Korm. r. 15.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti javítást, illetve c)  pontja szerinti fődarabcserét, valamint 
a  teherviselő elemén, az  elsütő- és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítást vagy helyreállítást követően 
azonnal, valamint
b) megszerzése esetén – a megszerzés előtt 60 napon belül –, ha az nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal.”

 (4) A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vizsgálatra a bemutatási kötelezettség
a) az (1b) bekezdés szerinti esetben a lövőkészülék tulajdonosát vagy jogszerű birtokosát, illetve használóját,
b) a  (2)  bekezdés szerinti esetben a  fegyver vagy a  lövőkészülék javítása, fődarabcseréje, valamint a  teherviselő 
elemén, az elsütő- és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítása vagy helyreállítása esetén a javítást, átalakítást 
végző személyt,
c) a  fegyver, lövőkészülék megszerzési szándéka esetén – a  felek eltérő rendelkezése hiányában – a  fegyvertől, 
lövőkészüléktől megváló személyt
terheli.”

6. § (1) A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megfelelőnek minősített értékelésű fegyver, fegyver fődarabjai és lövőkészülék tanúsítványa tartalmazza a  vizsgált 
eszköz)
„b) kategóriáját, alkategóriáját,”
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 (2) A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 13. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(A megfelelőnek minősített értékelésű fegyver, fegyver fődarabjai és lövőkészülék tanúsítványa tartalmazza a  vizsgált 
eszköz)
„i) a tv. 2. melléklete szerinti műszaki követelményeknek való megfelelését a gáz- és riasztófegyverek esetében.”

7. §  A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 15. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  színházi tűzfegyverek és a  9.  § (4)  bekezdése szerinti fegyverek füstnélküli lőporral végzett vizsgálatának 
próbajele:

8a. számú próbajel

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ezzel a  próbajellel kell ellátni minden egyedileg vizsgált, a  tv. alapján színházi tűzfegyvernek minősülő, valamint 
a 9. § (4) bekezdése szerinti fegyvert. Ez a próbajel csak Magyarország területén belüli minősítésre szolgál.”

8. §  A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a következő 27/A–27/F. §-sal és az azt megelőző alcím címmel egészül ki:
„Gáz- és riasztófegyverek minősítése a tűzfegyverré alakíthatóság szempontjából
27/A. § (1) A 2023. január 1-jét megelőzően forgalomba nem került gáz- és riasztófegyvereket – a tv. 2. § 32. pont 
b)  alpontjában, valamint c)  alpont ca)  pontjában meghatározott eszközök kivételével – forgalomba hozatal előtt 
az  e  rendelet szerinti egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálaton vagy szemlén túlmenően olyan vizsgálatnak kell 
alávetni, amelynek célja annak megállapítása, hogy a  fegyver megfelel-e a  tv. 2.  mellékletében foglalt műszaki 
követelményeknek.
(2) A gáz- és riasztófegyverek (1) bekezdés szerinti minősítése történhet
a) egyedi vizsgálattal vagy
b) – kizárólag sorozatban gyártott fegyverek esetében – típusvizsgálattal.
(3) A  2023. január 1-jét megelőzően forgalomba nem került gáz- és riasztófegyverre – a  saját töltényűrrel nem 
rendelkező gáz- és riasztófegyver kivételével – 2023. január 1-jét követően nem állítható ki megfelelő minősítésű 
műszaki tanúsítvány, ha az  nem felel meg az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálat alapján a  tv. 2.  mellékletében foglalt 
műszaki követelményeknek. Az  egyes különleges műszaki paraméterek vizsgálatának módját a  13.  melléklet 
2–2.4. pontja tartalmazza.
27/B.  § (1) A  gáz- és riasztófegyver 27/A.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti egyedi vizsgálata kizárólag abban 
az  esetben végezhető el, ha a  fegyver kialakítása lehetővé teszi a  tv. 2.  mellékletében foglalt követelmények 
ellenőrzését a fegyver roncsolása nélkül.
(2) A 27/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egyedi vizsgálat próbajele a következő:

10. számú próbajel
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ezzel a  próbajellel kell ellátni a  tv. 2.  mellékletében foglalt műszaki követelményeknek egyedi vizsgálat alapján 
megfelelő fegyvert. A  próbajelet a  2. számú próbajel mellé kell elhelyezni és csak Magyarország területén belüli 
minősítésre szolgál.
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27/C. § (1) A gáz- és riasztófegyver 27/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti típusvizsgálatát a gyártó vagy az importőr 
kezdeményezheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Vizsgáló rendelkezésére kell bocsátani
a) az összeállítási rajzot,
b) a gyártó nyilatkozatát arról, hogy a fegyver fődarabjai
ba) nem csereszabatosak egyetlen általa ismert, gyárilag készült tűzfegyver megfelelő alkatrészével sem, továbbá
bb) roncsolásmentes módon nem használhatóak fel a ba) alpont szerinti tűzfegyverhez, valamint
c) a vizsgált típusú fegyverek legalább öt mintadarabját.
(3) A gáz- és riasztófegyver 27/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti típusvizsgálata során
a) a típusmegjelölés és a megkülönböztető jelzések meglétének a vizsgálatát, valamint
b) a tv. 2. mellékletében foglalt műszaki követelményeknek való megfelelés vizsgálatát
kell – 5 darab fegyveren – végrehajtani, szükség esetén a mintadarab fegyverek roncsolásos vizsgálatával. Az egyes 
különleges műszaki paraméterek vizsgálatának módját a 13. melléklet 2–2.4. pontja tartalmazza.
(4) A Vizsgáló – a későbbi összehasonlítás céljából – megőrzi
a) a számára a típusvizsgálat céljából átadott darabok egy ép példányát, valamint
b) a típusvizsgálat során roncsolással vizsgált mintákat.
27/D. § (1) A gáz- és riasztófegyver 27/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti típusvizsgálaton való megfelelését igazoló 
tanúsítvány tartalmazza
a) a kérelmező nevét és székhelyét, továbbá a kérelmező nevében eljáró természetes személy nevét és címét,
b) a fegyver gyártóját, működési rendszerét, típusjelzését és kaliberjelét,
c) a  vizsgált minta lényeges jellemzőiként a  gyártási számokat, a  szerkezet leírását, a  működés elvét, a  lőszer 
betöltését, a  lövedék kilövését megakadályozó alkatrészek felsorolását, keménységét és azt, hogy a  kialakításuk 
megfelel-e az előírásoknak,
d) a vizsgálat megállapításait,
e) a jóváhagyás számát tartalmazó típusjóváhagyó próbajelet, valamint
f ) a tanúsítvány érvényességét idő- vagy darabszám-korlátozással.
(2) A  kiadott tanúsítvány és próbajel-használati engedély egy évig vagy meghatározott darabszámra érvényes. 
A tanúsítvány és a próbajel-használati engedély meghosszabbítható, ha a gyártó a Vizsgálóval újabb 5 mintadarabot 
megvizsgáltat a 27/C. §-ban meghatározottak szerint. A próbajel-használati engedély meghosszabbítását szolgáló 
felülvizsgálat előírásait a 13. melléklet 3–3.2. pontja tartalmazza.
(3) Ha a  gyártó a  sorozatgyártásban a  fegyver tűzfegyverré alakíthatóságát befolyásoló, illetve a  működését 
megváltoztató módosítást hajt végre, új típusvizsgálatot kell kérni.
(4) A  tanúsítvány és a  próbajel-használati engedély visszavonása esetén, az  érvényesség lejártát követően annak 
meghosszabbításáig a  fegyver kizárólag a  27/A.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti, megfelelő minősítésű egyedi 
vizsgálatot követően hozható forgalomba.
(5) A  tanúsítvány és a  próbajel-használati engedély nem átruházható, az  alapján kizárólag a  vizsgálatot 
kezdeményező importőr vagy gyártó jelölheti a fegyvert.
27/E. § (1) A gyártó vagy az  importőr a  tanúsítvánnyal rendelkező gáz- és riasztófegyver típushoz tartozó minden 
fegyver valamely – a próbajel-használati engedélyben meghatározott – fődarabján a jogszabályok által megkövetelt 
egyéb jelölések mellett jól látható és tartós módon köteles feltüntetni a  gáz- és riasztófegyver típusvizsgálat 
próbajelét.
(2) A gáz- és riasztófegyver 27/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti típusvizsgálatának próbajele, amely a kipontozott 
helyen a jóváhagyás számát és a jóváhagyás évének utolsó két számjegyét is tartalmazza, a következő:
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10a. számú próbajel

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ezzel a  próbajellel kell ellátni a  27/A.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti típusvizsgálaton megfelelt gáz- és 
riasztófegyvert. Ez a jel csak Magyarország területén belüli minősítésre szolgál.
(3) A  Vizsgáló ellenőrizheti, hogy a  vizsgálatot kezdeményező által Magyarország területén forgalmazott, 
típusvizsgálati tanúsítvánnyal és próbajel-használati engedéllyel rendelkező gáz- és riasztófegyverek paraméterei 
megfelelnek-e a szakvéleményben rögzítetteknek.
(4) A Vizsgáló a típusvizsgálati tanúsítványt és a próbajel-használati engedélyt visszavonja, ha
a) az ismételt vizsgálaton a termékek már nem felelnek meg a jogszabály előírásainak,
b) a legyártott, forgalmazott termékek eltérnek a típusjóváhagyó tanúsítványban feltüntetett jellemzőktől, vagy
c) bebizonyosodik, hogy a  gyártónak a  27/C.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti nyilatkozata ellenére a  fegyver 
valamelyik fődarabja csereszabatos a bármely gyárilag készült tűzfegyver megfelelő alkatrészével.
27/F.  § A  Vizsgáló az  érvényes próbajel-használati engedélyekről a  típusvizsgálatot kezdeményező gyártó vagy 
importőr nevének és adószámának, az  engedéllyel rendelkező fegyvertípus gyártója, típusa, kaliberjele és 
a típusjóváhagyó vizsgálat számának és évének feltüntetésével honlapján havonta frissített információt tesz közzé.”

9. §  A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A fegyver fődarabjait a hatástalanítási műveletek elvégzése után, de a végleges rögzítések előtt vizsgálatra 
be kell mutatni. Ha a  hatástalanított fődarabokon a  hatástalanítást végző azonosító jele fel van tüntetve, és 
a fődarabokon elvégzett hatástalanítási műveletek megfelelőek, a Vizsgáló a hatástalanítás próbajelét a fődarabokra 
elhelyezi. A végleges rögzítések elvégzése után a fegyvert ismét be kell mutatni vizsgálatra.
(2) Ha a  fegyver megfelel a  hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási 
előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i 
(EU) 2015/2403 bizottsági rendelet I. MELLÉKLETÉBEN meghatározott műszaki előírásoknak, a  Vizsgáló kiadja 
a hatástalanítást igazoló tanúsítványt.
(3) A hatástalanítás próbajele:

11. számú próbajel

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                          ”

10. § (1) A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet „Színházi fegyverek vizsgálata” alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„Színházi tűzfegyverek vizsgálata”

 (2) A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § A színházi tűzfegyverek vizsgálatát a tűzfegyverek egyedi vizsgálatára vonatkozó előírások szerint kell végezni 
az alábbi eltérésekkel:
a) új színházi tűzfegyver esetében meg kell győződni arról, hogy a  kialakítása megfelel-e a  Korm. r. 22. számú 
mellékletében foglalt követelményeknek,
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b) a  vaktöltényhez készült tűzfegyverek kaliberjelölése mögé a „blanc” vagy a „blank” utótagot kell illeszteni, és 
a jelölések elhelyezhetők a fődarabok takart részén is,
c) a töltényűr méretelőírásainak a csőfuratra, illetve az átmeneti kúpra vonatkozó elemei nem alkalmazandók,
d) a vizsgálat során ellenőrizni kell, hogy a már használatban lévő színházi tűzfegyverek kialakítása megfelel-e a tv. 
2. § 35. pontjában foglalt műszaki követelményeknek,
e) a  használt színházi tűzfegyverek időszakos vizsgálata során külön figyelmet kell fordítani a  lőporgázok eróziós 
hatásának kitett alkatrészek, így különösen a csőszűkítések, valamint a lőszer betöltését, illetve a lövedék kilövését 
akadályozó gátak állapotára,
f ) a lőpróbát a gyártó, illetve a vizsgálatra bemutató által biztosított tölténnyel kell végezni, valamint
g) a  működési biztonság vizsgálata során működési rendszerként a  vizsgálatot megrendelő nyilatkozatát kell 
figyelembe venni.”

11. §  A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52. § (1) Ez a rendelet
a) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 
2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
b) a  fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztó- és 
jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/69 bizottsági 
végrehajtási irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra 
és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

12. §  A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet
a) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b) 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,
c) 13. melléklete helyébe a 3. melléklet lép, valamint
d) a 4. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.

13. §  A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet
a) 15. § (6) és (7) bekezdésében a „belföldi” szövegrész helyébe a „Magyarország területén belüli” szöveg,
b) 15. § (9) bekezdésében a „8a. számú próbajel” szövegrész helyébe a „8b. számú próbajel” szöveg,
c) 50.  §-ában az  „a műszaki szabványok és szabályok, valamint az  információs társadalom szolgáltatásaira 

vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a  98/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése” szövegrész helyébe az „a műszaki szabályokkal és az információs 
társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
előzetes bejelentése” szöveg, valamint

d) 17. melléklet 2.2. pontjában a „Függelékben” szövegrész helyébe a „26. mellékletben” szöveg
lép.

14. §  Hatályát veszti a 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet Függeléke.

15. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
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16. §  Ez a rendelet
a) a  fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról 

szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
b) a  fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztó- 

és jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/69 
bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet az 51/2020. (XII. 18.) ITM rendelethez

A 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 2. melléklet (1) pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A fegyveren a következő jelzések megléte (tartós módon és olvashatóan), amelyek hiánya nem fordulhat elő:
aa) a gyártó neve, cégjelzése vagy védjegye;
ab) azonosítási szám (gyártási szám) a tokon és minden cserélhető fődarabon;
ac) a kaliberjel a 17. melléklet 1–22. táblázatainak megfelelően; többcsövű fegyvernél különböző kaliberjelek esetén 
mindegyik csövön, azonos kaliberjelek esetén legalább az egyik csövön;
ad) fekete lőporos fegyveren a  „csak fekete lőporral” felirat megléte magyarul, vagy a  CIP tagországok 
valamelyikének nyelvén;
ae) a gyártás országa vagy helye;
af ) a gyártás éve, ha az nem jelenik meg a fegyver gyártási számában.”

2. melléklet az 51/2020. (XII. 18.) ITM rendelethez
„9. melléklet a 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez

A próbajelek elhelyezése

 1. A  vizsgálaton megfelelt fegyverek fokozott igénybevételnek kitett alkatrészein a  próbajelet jól látható helyen és 
módon, az alkatrész károsítása nélkül kell elhelyezni a következő részegységekbe:
1.1. Revolverek esetén

1.1.1. a csőbe,
1.1.2. a vázba,
1.1.3. a forgódobba.

1.2. Olyan fegyverek esetén, amelyekben a töltényűr és a cső nem egy darabból áll,
1.2.1. a csőbe,
1.2.2. minden töltényűrbe,
1.2.3. a zárszerkezetbe.

1.3. A többi fegyver esetén
1.3.1. mindegyik csőbe (azonos kaliberű csövek esetén megengedett csak az egyik csőbe),
1.3.2. a zártestbe, illetve a tokba,
1.3.3. a zárszerkezetbe.

A próbajel konkrét helyét a Vizsgáló a fenti szempontok figyelembevételével választja ki.

 2. A  típusjóváhagyó vizsgálaton, a  típusjóváhagyó ellenőrző vizsgálaton, a  típusvizsgálaton megfelelt fegyverek 
próbajelét a próbajel-használati engedélyben a Vizsgáló által meghatározott fődarabon és méretben kell jól látható, 
tartós módon elhelyezni.”
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3. melléklet az 51/2020. (XII. 18.) ITM rendelethez
„13. melléklet a 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez

A gáz- és riasztófegyver lőpróbája, különleges műszaki paramétereinek vizsgálata, valamint 
a típusvizsgálati tanúsítványának időszakos felülvizsgálata

 1. Gáz- és riasztófegyverek lőpróba előtti vizsgálata, lőpróbája
1.1. Először azt kell vizsgálni, hogy a  fegyver kielégíti-e a  gáz- és riasztófegyverekre meghatározott alábbi 

kritériumokat:
1.1.1. a fegyverben csak lövedék nélküli töltényt lehet működtetni;
1.1.2. a fegyverben van olyan szerkezeti elem, amelyik megakadályozza szilárd lövedékű lőszer betöltését;
1.1.3. a fegyver töltényűrje riasztótöltény méretű.

1.2. A 3. melléklet, illetve a 10. melléklet szerinti lőpróba és a 4. melléklet, illetve a 10. melléklet szerinti lőpróba 
után a következő további vizsgálatokat kell elvégezni:
1.2.1. meg kell győződni arról, hogy a csővizsgáló lövés hatására a cső nem dugult be;
1.2.2. típusvizsgálat esetén a  működési biztonság vizsgálatát egylövetű riasztó fegyverekből 10 db, 

revolverekből tölténydob furatonként 3 db kereskedelmi töltény elsütésével kell végrehajtani; 
eközben vizsgálni kell a  fegyver szabályos működését, majd a  lövések befejezése után meg kell 
győződni arról, hogy a fegyver csöve nem dugult el;

1.2.3. dugulás esetén – tisztítás után – a próbát kétszeres mennyiségű tölténnyel meg szabad ismételni, de 
ekkor dugulás már nem fordulhat elő.

 2. A tűzfegyverré alakíthatóság kizárására irányuló különleges követelményeknek való megfelelés vizsgálata
2.1. A vizsgált eszköz kaliberjele kizárólag a következők valamelyike lehet:

A

1 Kaliberjel

2 4 mm Randz. court Blanc

3 4 mm Randz. long Blanc

4 6 mm Flobert Blanc

5 8 mm Blanc

6 9 mm PA Blanc

7 10TK

8 22 Long Blanc

9 315 Blanc

10 320 Court Blanc

11 35 Blanc

12 35 R Blanc

13 380R Blanc/9 mm R Blanc

14 45 K Blanc

2.2. Egy gáz- és riasztófegyver akkor felelhet meg a vizsgálaton, ha a csövének, forgódobjának kialakítása, illetve 
a  lőszer betöltését és a  lövedék kilövését akadályozó gátak keménysége megfelel a  tv. 2.  mellékletében 
foglaltaknak. A  gátak keménységét egyedi, roncsolásmentes vizsgálat során a  csőtorkolat irányából kell 
az akadály hozzáférhető felületén mérni.

2.3. A fegyver nem tekinthető a szokásos szerszámokkal sörét vagy lövedék gyúlékony hajtóanyag segítségével 
történő kilövésére alkalmassá tehetőnek, ha a  csövében és a  dobjában található, az  előírtnak megfelelő 
keménységű és kialakítású akadályok a csőbe öntéses technológiával vagy hegesztéssel kerültek rögzítésre.

2.4. Azon a követelményen, hogy a fegyver egyik fődarabja sem szerelhető fel tűzfegyverre, illetve használható fel 
tűzfegyver fődarabként, egyedi vizsgálatkor a Vizsgáló által ismert tűzfegyverek megfelelő alkatrészeivel való 
csereszabatosság hiánya értendő. Típusvizsgálat során e tekintetben a gyártó 27/C. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti nyilatkozatát kell figyelembe venni. A gáz- és riasztófegyver fődarabján roncsolásos módszerrel kell 
átalakítást végezni ahhoz, hogy az alkatrész egy sorozatban gyártott tűzfegyverre felszerelhető legyen.
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 3.  A típusvizsgálati tanúsítvány és próbajel-használati engedély felülvizsgálata
3.1. A  típusvizsgálattal jóváhagyott gáz- és riasztófegyvereken a  27/D.  § előírásainak megfelelően kiadott 

szakvélemény érvényességi idejének lejáratakor felülvizsgálatot kell végezni.
3.2. A  felülvizsgálatot a  27/C.  § (3)  bekezdésében és az  e  mellékletben meghatározott vizsgálatokkal, továbbá 

a 27/C. § (4) bekezdés b) pontja szerinti őrzött mintával történő összehasonlítással kell elvégezni.”

4. melléklet az 51/2020. (XII. 18.) ITM rendelethez
„26. melléklet a 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez

Az e rendeletben található szakfogalmak magyarázata

1.1. Átmeneti kúp: a  fegyvercső furatának a  töltényűr és a  hengeres vagy huzagolt rész közötti kúpos szakasza. 
Sima fegyvercsöveknél az a1 teljes kúpszög, huzagolt csöveknél pedig az i félkúpszög az előírt érték.

1.2. Ballisztikai fegyver: a  töltények legnagyobb gáznyomásának és/vagy kezdősebességének meghatározására 
szolgáló különleges fegyver. Rendszerint befogószerkezettel lőpadra rögzítik. Csöve vastag falú, a gáznyomás 
mérés helyén át van fúrva. A mérőfurat a cső külső oldalán menetes, ebbe helyezik a mérőfejet. A befogó és 
a fegyver zárszerkezete általában többféle kaliber méréséhez használható.

1.3. Ballisztikai mérőcső: a  ballisztikai fegyver csöve, minden kaliberjelhez meghatározott hosszúságú és 
megfelelő töltényűrrel rendelkező mérőcső tartozik.

1.4. Barázda: a  huzagolt csövű fegyverek csőfuratában csavarvonal mentén kialakított hornyok neve. A  huzag 
külső átmérőjének nemzetközi jelzése Z (a német „Zug”-szó rövidítése).

1.5. Crusher (kröser): befogókészülék a rézhengerrel való gáznyomás méréshez.
1.6. Csappantyú: a lőportöltet begyújtására szolgáló, iniciáló eleggyel töltött fémcsésze. Az elegy általában ütésre 

működik.
1.7. Energia (a  lövedék megengedett legnagyobb energiája): a  lövedék meghatározott helyen – a  csőtorkolat 

közelében – mért mozgási energiájának megengedett legnagyobb értéke. Jelzése: Emax, mértékegysége: 
joule (J). Értékét a lövedéksebesség és a lövedéktömeg mérésével, számítással lehet meghatározni.

1.8. Gáz- és riasztófegyverek típusvizsgálata: a gáz- és riasztófegyverek olyan, forgalomba hozatal előtti vizsgálata, 
melynek során az  egyes eszközök minősítése a  tűzfegyverré alakíthatóság, valamint a  tv. 2.  mellékletében 
foglaltaknak való megfelelés szempontjából egy minta vizsgálata alapján történik.

1.9. Gáznyomás (a  megengedett legnagyobb gáznyomás): a  lőszerek lőportöltetének a  lövésfolyamat során való 
elégése közben a  fegyvercsőben kialakuló gáznyomás megengedett legnagyobb értéke. Jelzése Pmax, 
mértékegysége: bar. A biztonsági előírások fontos adata, behatárolja a fegyver szilárdsági igénybevételét.

1.10. Golyós lőszer: rendszerint huzagolt csövű fegyverből kilőhető töltény, lövedékkel. Hüvelye általában fém, 
központi- vagy peremgyújtású. A „golyó” hagyományos elnevezés lövedéket jelent, amely ma már nem gömb 
alakú.

1.11. Huzagolás: a huzagolt csövű fegyverek furatában kialakított ormózatok és barázdák összessége. (A huzagolás 
jellemző adatai: F ormózatátmérő, N a huzagok száma, b huzagszélesség, u huzagemelkedés.)

1.12. Huzagemelkedés: a  spirálalakban haladó huzagolásnál az  a  távolság, amelyen a  huzagok egy fordulatot 
tesznek meg.

1.13. Hüvelytöltény: olyan lövedékkel nem rendelkező töltény, amelynek gyúeleggyel vagy csappantyúval szerelt 
hüvelye a  kilövő töltetet magában foglalja. Hüvelytöltény a  riasztó- és a  gáztöltény, továbbá a  szegbelövő 
készülékben a szeg behatolását előidéző töltény is.

1.14. Ipariágyú-töltény: különleges, ipari célú, 8-as kaliberű (20,8 mm) lövőkészülékhez, az  ún. ipari ágyúhoz 
gyártott töltény.
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1.15. Kaliber (űrméret): elvileg a  fegyvercső belső-, egyes esetekben a  lövedék külső átmérője; a huzagolt csőben 
az  ormózatok között mért átmérő. Jele F, Európában milliméterben, az  angolszász országokban angol 
hüvelykben mérik.
1.15.1. A  kaliber jele alapvetően különbözik a  huzagolt csőből kilőhető golyós, és a  sima csőből kilőhető 

sörétes lőszerek esetében. A  golyós lőszerek európai kaliberjele két, szorzójellel összekapcsolt 
számból áll. (pl. 7x65 R). Az  első szám a  kaliber névleges mérete (F), a  másik a  hüvely hossza (L3) 
mm-ben, az R peremes lőszert jelent. A tényleges F és L3 méret ezektől legtöbbször eltér, a jel tehát 
csak jelképnek tekinthető.

1.15.2. A golyós lőszerek angolszász kaliberjele egy számból és valamilyen, általában az első gyártóra utaló 
betűjelzésből áll. A  számjelzés eredetileg a  kaliber angol hüvelykben mért értéke volt, amelyben 
a  nulla egészet nem írták ki, a  tizedesvessző helyére pedig pontot tettek. Jelenleg gyakran 
ezt a  pontot is elhagyják, mert a  jelet már csak jelképnek tekintik, az  F méret ezzel nem egyezik.  
(Pl. a 22 Long Rifle kaliber esetén: 0,22 × 25,4 = 5,588 mm, ténylegesen F = 5,38 mm.)

1.15.3. A  sörétes lőszerek kaliberjele egységes: a  kalibert az  a  szám jelöli, amelyik megegyezik azoknak 
az  egyforma ólomgolyóknak a  darabszámával, amelyek együttes tömege 1 angol font (453,59  g) 
A  csőfurat átmérőjének névleges mérete megegyezik egy ilyen ólomgolyó átmérőjével. 
A meghatározásból következik, hogy nagyobb szám kisebb átmérőt jelent.

 A kaliber jelzése: A  kaliber számjele törve a  hüvely hosszával mm-ben. (Pl. 12/70 egy 12-es kaliberű, 
70 mm hosszú hüvellyel rendelkező lőszer; a 12-es kaliber 18,2 mm-es csőfurat átmérőnek felel meg.)

1.16. Kábelsaru-rögzítő hüvelytöltény: a kábelsarunak a kábelvégen való rögzítésére való szerszámlőszer.
1.17. Kábelvágó hüvelytöltény: Használaton kívüli (árammentesített) kábelek szétvágására szolgáló szerszámlőszer.
1.18. Kábító töltény: olyan töltény, amelynek lövedéke burkolatban lévő folyadék, legtöbbször gyógyszer vagy 

kábítószer. Állatkertben vagy szabadban élő állatok elkábítására, illetve gyógyítására szolgál.
1.19. Központi gyújtású lőszer: a lőszerben a csappantyú a kör alakú hüvelyfenék közepén helyezkedik el.
1.20. Lövedék: A lőszernek az elsütött fegyver csőtorkolatán kirepülő része.
1.21. Lőszerek típusvizsgálata: a  lőszergyártó telephelyén elvégzett olyan képességvizsgálat, melynek során 

a  Vizsgáló meggyőződik arról, hogy a  gyártó egy adott kaliberjelű lőszer sorozatgyártására felkészült, 
rendelkezik a gyártásközi és a végátvételi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközökkel, létesítményekkel, 
szaktudással, továbbá egy mintasorozat vizsgálatával meggyőződik arról, hogy a  legyártott lőszerek és 
csomagolásuk megfelelnek az e rendeletben foglalt előírásoknak.

1.22. Magnum lőszer: Olyan nagyteljesítményű lőszer, amelynél a  megengedett nagy gáznyomást a  hüvely 
fenékrészének megvastagítása teszi lehetővé.

1.23. Ormózat (régi nevén oromzat): A  huzagolt csövű fegyverek csőfuratában csavarvonal mentén kialakított 
hornyok befelé eső, kisebb átmérőjű kiemelkedéseinek elnevezése. Átmérőjének, ami névlegesen 
a kalibernek felel meg, nemzetközi jele F (a német „Feld” szóból).

1.24. Peremgyújtású lőszer: olyan lőszer, amelyben a  lőportöltet égését indító (iniciáló) gyúelegy a  hüvelyfenék 
peremében helyezkedik el.

1.25. Pisztolylőszer: rövid, huzagolt csövű fegyverből (pisztolyból, revolverből) kilőhető golyós lőszer.
1.26. Sörétes lőszer: papír-, műanyag vagy fémhüvelyes töltény, amelyet sima csövű fegyverből lőnek ki, és 

lövedéke több ólom, acél vagy más fémből készült golyóból (sörétből) áll. Nagyobb vadak ellen olyan 
töltényt is készítenek, amelyben a sörétek helyett egy golyó (lövedék) van.

1.27. Starttöltény: erős hang- és füsthatású hüvelytöltény, amelyet startpisztolyból lőnek ki és általában 
sportversenyeken használnak.

1.28. Szegbelövő hüvelytöltény: a  szegbelövő készülékbe behelyezett szegnek a  kívánt helyre (pl. betonfal) való 
belövésére (dugattyú nélküli készülék) vagy beverésére (dugattyús készülék) szolgáló szerszámlőszer.

1.29. Típusjóváhagyó vizsgálat: a  17.  § (2)  bekezdésében meghatározott, Magyarország területén sorozatban 
gyártott eszközök olyan, forgalomba hozatal előtti vizsgálata, melynek során az  egyes eszközök műszaki-
biztonsági megfelelőségének megállapítása, minősítése egy minta vizsgálata alapján történik.

1.30. Típusjóváhagyó ellenőrző vizsgálat: a  17.  § (2)  bekezdésében meghatározott, sorozatban gyártott, más 
államból behozott eszközök olyan, forgalomba hozatal előtti vizsgálata, melynek során az  egyes eszközök 
műszaki-biztonsági megfelelőségének megállapítása, minősítése egy minta vizsgálata alapján történik.
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1.31. Töltény: lőfegyverekbe való, lőszerelemekből összeszerelt olyan lőszer, amelynek csappantyúzott 
(gyúeleggyel szerelt) hüvelyébe a kilövőtöltet (lőportöltet) és a lövedék be van szerelve. (Egyesített lőszernek 
is nevezik.)

1.32. Töltényűr: a fegyvercső furatának hátsó, a töltényt befogadó része.
1.33. Űrméret: a „kaliber” magyar megfelelője.
1.34. Vadászlőszer: a vad elejtésére és sportcélokra szolgáló sörétes vagy golyós puskalőszer.
1.35. Vaktöltény, imitációs célra: filmfelvételkor és színházban használt olyan lövedék nélküli töltény, amelynek 

segítségével a fegyverek működését (pl. önműködő fegyverek), valamint a  lövés láng-, füst- és hanghatását 
utánozzák.

1.36. Vágóhídi hüvelytöltény: a  vágóhídi (állatölő) készülékekben az  állat megölését végző mechanikus alkatrészt 
gáznyomás segítségével mozgató szerszámlőszer.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1948/2020. (XII. 18.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatoknak a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról, 
valamint a központi költségvetés címrendjének kiegészítéséről

 1.  A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat] 5.  pont n)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány a Bizottság további tagjaként a kormányzati oldal képviseletére felhívja)
„n) a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatóját.”

 2.  Az 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat 6/A. pontja a következő b) alponttal egészül ki:
(A Bizottság ülésén tanácskozási joggal, állandó meghívottként részt vesz:)
„b) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,”
(által kijelölt egy-egy személy.)

 3.  A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat 9. pont b) alpont 
bc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Bizottság eseti tagjai:
b) az alábbi szervek egy-egy képviselője:]
„bc) Nemzeti Szociálpolitikai Intézet,”

 4.  A  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:12 mezőjében a „Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg lép.

 5.  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat
a) 2.  mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat C:24 mezőjében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat C:25 mezőjében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg,
d) 2. mellékletében foglalt táblázat C:26 mezőjében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg,
e) 2. mellékletében foglalt táblázat C:65 mezőjében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg
lép.

 6.  A Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló 1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat
a) 8.  pontjában a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)” szöveg,
b) 10. pontjában az „a Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg,
c) 12. pontjában az „a Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg
lép.

 7.  A  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020–2021. évekre szóló intézkedési tervéről szóló 1585/2019. (X. 16.) 
Korm. határozat
a) 1. melléklet 4. Bűnismétlés megelőzése alcím 4.1. pontjában az „(a továbbiakban: SZGYF)” szövegrész helyébe 

az „(a továbbiakban: SZGYF), Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI)” szöveg,
b) 2. melléklet 2.2. Bűnmegelőzési képzést biztosító programok működtetése, szervezése, tananyagok készítése, 

aktualizálása alcím alatti táblázat B:3 mezőjében az „SZGYF” szövegrész helyébe az „SZGYF, NSZI” szöveg,
c) 2.  melléklet 2.3. A  család védelmi funkciójának növelése alcím alatti táblázat B:3 mezőjében az  „SZGYF” 

szövegrész helyébe az „SZGYF, NSZI” szöveg,
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d) 2. melléklet 3.4. A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek- és fiatalkorúak 
áldozattá válásának megelőzését célzó programok működtetése alcím alatti táblázat B:3 mezőjében 
az „SZGYF” szövegrész helyébe az „SZGYF, NSZI” szöveg,

e) 2.  melléklet 4.1. A  bűnismétlés megelőzését és a  munkaerőpiaci reintegrációt segítő programok 
megvalósítása és működtetése alcím alatti táblázat B:2 mezőjében az „SZGYF” szövegrész helyébe az „SZGYF, 
NSZI” szöveg,

f ) 2. melléklet 4.2. A fogvatartottak, javítóintézeti neveltek társadalmi kapcsolatait erősítő, fejlesztő programok 
megvalósítása alcím alatti táblázat B:3 mezőjében az „SZGYF” szövegrész helyébe az „SZGYF, NSZI” szöveg

lép.
 8.  Az  emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak 

végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.) 
Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt I.1.3. táblázat B sorában a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg lép.

 9.  Az  Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló 
1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat 1. melléklet 11. Többszörösen veszélyeztetett csoportok alcím 11.5. pontjában 
a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg lép.

 10.  A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
elrendeli a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XX.  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 2. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer címének a  4. Nemzeti 
Szociálpolitikai Intézet alcímmel történő kiegészítését.

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  2021. január 1-jét követően azonnal

 11.  A  Kormány egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felett a  tulajdonosi jogokat a  Nemzeti Szociálpolitikai 
Intézet gyakorolja, ezért felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy intézkedjen 
a Társaság tekintetében a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelöléséről.

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  2021. január 1.

 12.  Ez a határozat 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1949/2020. (XII. 18.) Korm. határozata
a helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – tekintettel a  helyközi közösségi közlekedés 

folyamatban lévő menetrendi összehangolására –, dolgozza ki a helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának 
pályáztatásához 2023. január 1-jétől szükséges tenderdokumentációt és pályázati feltételeket, amelynek során egy 
pályázati csomag kidolgozása szükséges;

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  2021. március 12.

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pontban foglaltaknak megfelelően 
az előzetes tájékoztatót az Európai Unió Hivatalos Lapjának küldje meg;

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

 3. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az  1.  pontban foglalt döntésnek megfelelően a  szükséges 
intézkedéseket, az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, a pályáztatás technikai rendszere, 
megvalósítása tekintetében a Nemzeti Koncessziós Iroda útján hajtsa végre;

Felelős:  a miniszterelnök kabinetfőnöke 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő:  2022. március 17.
 4. egyetért az  államilag finanszírozott helyközi közösségi közlekedési közszolgáltatással közvetlenül nem kiszolgált 

viszonylatokon piaci alapú autóbuszos szolgáltatások kereteinek és engedélyezési rendszerének – egyes 
korlátozások melletti – kidolgozásával;

 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  4.  pontban foglalt döntésnek megfelelően 
a szükséges intézkedéseket a piaci alapú szolgáltatások engedélyezése érdekében hajtsa végre;

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  2022. december 31.

 6. visszavonja a  helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről szóló 
1729/2018. (XII. 18.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1950/2020. (XII. 18.) Korm. határozata
a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es 
időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint az egyrészről Izland, 
a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási 
Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1.  egyetért a  Norvég Királyság és Magyarország között, a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es 

időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint az  egyrészről Izland, a  Liechtensteini 
Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es 
időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás (a továbbiakban együtt: Együttműködési 
Megállapodások) bemutatott szövegével;

 2.  felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Együttműködési 
Megállapodások bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Együttműködési Megállapodások szövegének végleges 
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 4.  jóváhagyja az  Együttműködési Megállapodások kihirdetéséről szóló kormányrendeletek tervezeteit, és elrendeli 
az Együttműködési Megállapodások szövegének végleges megállapítását követően azoknak a Magyar Közlönyben 
történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1951/2020. (XII. 18.) Korm. határozata
az Andrássy Emlékmúzeum kijelölt helyszínén alternatív zenei műhelyek múzeuma és egy új könnyűzenei 
központ kialakításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Budapest I. kerület belterület 14408/0/A/1, 14408/0/A/2, 14408/0/A/3, 14408/0/A/4, 

14408/0/A/5 és 14408/0/A/6, 14408/0/A/17 és 14408/0/A/20 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
a  Budapest I. kerület, Bem rakpart 6. (Fő utca 11–13.) ingatlanokon (a  továbbiakban együtt: Andrássy-palota) 
az  alternatív zenei műhelyek múzeuma és egy könnyűzenei központ (a  továbbiakban: Központ) kerüljön 
megvalósításra;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft.-nek 
az Andrássy-palota vagyonkezelőjeként történő kijelölése érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. március 31.
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzeti könyvtár, a  magyar könyvszakma és irodalmi 

közgyűjtemények integrált fejlesztéséért felelős miniszteri biztos útján, a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával 
dolgozza ki a  Központ részletes szakmai koncepcióját és költségvetését, különös tekintettel a  fenntartás és 
üzemeltetés feladataira, költségeire, és készítsen arról előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2020. december 31.
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 4. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy 
az emberi erőforrások miniszterének bevonásával a Központ berlini társintézménye létrehozása érdekében vizsgálja 
meg egy erre alkalmas ingatlan Berlin területén történő rendelkezésre állását és az  elhelyezéshez szükséges 
feltételeket, és erről készítsen jelentést a Kormány részére;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. december 31.
 5. felhívja

a) a nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon az Andrássy Emlékmúzeum 
létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1087/2018. (III. 13.) Korm. határozat 
4. pontjában,

b) az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az Andrássy Emlékmúzeum létrehozásához szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1087/2018. (III. 13.) Korm. határozat 6. pontjában

biztosított források elszámolásáról és a fel nem használt forrás visszafizetéséről;
Felelős: az a) alpont tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

a b) alpont tekintetében az emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. január 31.

 6. visszavonja
a) az Andrássy Emlékmúzeum létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1087/2018. (III. 13.) 

Korm. határozatot és
b) az Andrássy Emlékmúzeum megvalósításának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1801/2018. 

(XII. 21.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.
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	2020. évi CXLV. törvény
	egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről*
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	A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelete
	az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

	A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelete
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	a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról

	Az agrárminiszter 66/2020. (XII. 18.) AM rendelete
	a mezőgazdasági vállalkozások számára meghirdetett egyes finanszírozási konstrukciókhoz kapcsolódó támogatásokat szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 51/2020. (XII. 18.) ITM rendelete
	a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 
31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról

	A Kormány 1948/2020. (XII. 18.) Korm. határozata
	egyes kormányhatározatoknak a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet létrehozásával összefüggő módosításáról, valamint a központi költségvetés címrendjének kiegészítéséről
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	A Kormány 1950/2020. (XII. 18.) Korm. határozata
	a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyaror

	A Kormány 1951/2020. (XII. 18.) Korm. határozata
	az Andrássy Emlékmúzeum kijelölt helyszínén alternatív zenei műhelyek múzeuma és egy új könnyűzenei központ kialakításáról
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