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II. Tör vé nyek

2011. évi CLXX. törvény
a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról*

Az Országgyûlés a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, rászorult természetes személyek lakhatási
problémáinak megoldása, valamint a gazdasági válság hatásainak tompítása érdekében, összhangban Magyarország gazdasági
lehetõségeivel, a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában
a) háztartás: az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ

természetes személyek közössége,
b) hiteladós: az a természetes személy, akinek pénzügyi intézménnyel szemben jelzáloghitel-szerzõdésbõl eredõ

lejárt és nem teljesített fizetési kötelezettségébõl a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének
kétszeresét, és e törvény hatálybalépésének napján száznyolcvan napot elérõ vagy meghaladó késedelmes
tartozása áll fenn,

c) hitelezõ: az a pénzügyi intézmény és az a pénzügyi intézménynek nem minõsülõ jogosult, akinek javára a
lakóingatlanon jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba,

d) jelzáloghitel-szerzõdés: a hiteladós és a pénzügyi intézmény között létrejött kölcsönszerzõdés, ideértve az
életbiztosítási szerzõdéssel vagy lakás-elõtakarékossági szerzõdéssel kombinált kölcsönszerzõdést is, amelynek
hitelkockázati fedezete Magyarország területén lévõ lakóingatlanon alapított jelzálogjog,

e) kényszerértékesítési kvóta: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvényben ekként meghatározott fogalom,

f) lakóingatlan: a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban
fa) lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan – ha arra

használatbavételi engedélyt adtak ki – a hozzá tartozó földrészlettel,
fb) tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó 

föld együttese,
g) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben

meghatározott fogalom, ideértve az Európai Unió más tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ és ott jogszerûen tevékenységet végzõ,
Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézményt is,

h) szociálisan rászorult személy: aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján aktív korúak
ellátásában részesül,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el.
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i) természetes személy:
ia) a magyar állampolgár és az a személy, akit törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
ib) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot

meghaladó tartózkodás jogát – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint – Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Magyarországon bejelentett
lakóhellyel rendelkezik,

ic) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény alapján bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,

id) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján
ilyen jogállásúnak ismerték el,

j) végrehajtás alá vont ingatlan: az a lakóingatlan, amelyet – a végrehajtási jog ingatlan-nyilvántartásba történõ
bejegyzésével – végrehajtás alá vontak,

k) zálogkötelezett: a hiteladós személyétõl eltérõ azon természetes személy, akinek lakóingatlanán pénzügyi
intézménnyel kötött jelzáloghitel-szerzõdés biztosítékaként jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba.

II. FEJEZET
A NEMZETI ESZKÖZKEZELÕ

2. A Nemzeti Eszközkezelõ jogállása

2. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ az állam által alapított egyszemélyes zártkörûen mûködõ részvénytársaság, amelynek
részvénye forgalomképtelen.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ felett az alapítói jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján gyakorolja.

(3) A Nemzeti Eszközkezelõ nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet.
(4) A Nemzeti Eszközkezelõ

a) alapítására és mûködésére a gazdasági társaságokról szóló törvényt,
b) az állami vagyonnal való gazdálkodására az állami vagyonról szóló törvényt
az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. A Nemzeti Eszközkezelõ feladatai

3. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ
a) a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen –

megvételre felajánlott, a hiteladós vagy a zálogkötelezett lakhatását biztosító lakóingatlant az állam nevében és
javára megvásárolja,

b) az általa megvásárolt lakóingatlan vonatkozásában eljár az állam tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási
bejegyzése érdekében,

c) az általa megvásárolt lakóingatlan felett vagyonkezelõi jogot gyakorol,
d) a vagyonkezelésében lévõ állami vagyont közvetlenül vagy magánjogi szerzõdés útján hasznosítja,
e) a vagyonkezelésében lévõ állami vagyonnal kapcsolatos magánjogi jogviszonyokban képviseli az államot,
f) az állami feladatok ellátása során az állami vagyont használó természetes személyek részére az állami tulajdon

használatához szükséges szolgáltatásokat nyújt.
(2) A Nemzeti Eszközkezelõ az (1) bekezdésben meghatározott feladatait az állam teherbíró képességéhez igazodva,

a társadalmi szükségletek, a célszerûség és a gazdaságosság szempontjai figyelembevételével, a rendelkezésére álló
források erejéig látja el.

4. § (1) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ a 3. § (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során közremûködõt vesz igénybe,
a közremûködõnek rendelkeznie kell mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltétellel, amely biztosítja a kiszervezett
tevékenység maradéktalan és szakszerû ellátását és a személyes adatok védelmét.
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(2) A Nemzeti Eszközkezelõ a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait
jogszabályban kijelölt költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban vagy 100%-os önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaság, vagy ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság kizárólagos jog alapján látja el.

5. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ és a pénzügyi intézmény a lakóingatlanok Nemzeti Eszközkezelõ általi megvásárlása
érdekében történõ együttmûködésre vonatkozó keretszerzõdést köt.

(2) A keretszerzõdés tartalmazza különösen a hiteladós, illetve a zálogkötelezett által e törvény alapján benyújtandó
igazolások és nyilatkozatok a Nemzeti Eszközkezelõ részére történõ megküldésének módját, valamint a
lakóingatlanok megvásárlásának kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány formai és tartalmi követelményeit.

4. A Nemzeti Eszközkezelõ vagyonkezelésére vonatkozó szabályok

6. § A lakóingatlant a Nemzeti Eszközkezelõ abban az állapotban veszi át az eladótól, és adja bérbe, amelyben az az
adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjában van.

7. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõt a vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú lakóingatlanok után vagyonkezelési díjfizetési
kötelezettség és visszapótlási kötelezettség nem terheli.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ a vagyonkezelés során
a) az állami vagyont elsõdlegesen bérleti szerzõdés alapján bérbeadással hasznosítja,
b) kezdeményezheti a vagyonkezelésében lévõ lakóingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását,
c) a lakóingatlant elidegenítheti.

(3) A Nemzeti Eszközkezelõ a megüresedett lakóingatlant nyilvános pályázat keretében vagy az állami adóhatóság
lakóingatlan fekvése szerinti területi szerve útján az Elektronikus Árverési Felületen értékesítheti.

III. FEJEZET
A LAKÓINGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A lakóingatlan megvásárlásának feltételei

8. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel
együttesen – megvételre felajánlott lakóingatlant abban az esetben vásárolja meg, ha
a) a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa szociálisan rászorult személynek minõsül,
b) a hiteladós bejelentett lakóhelye 2011. szeptember 28-án és azt követõen folyamatosan az állam számára

megvételre felajánlott lakóingatlan,
c) a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa a háztartásban legalább két gyermeket

nevel, akikre tekintettel a hiteladós a vele egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa családi pótlékra jogosult,
d) a hiteladósnak – vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettnek – más lakhatást

biztosító használati joga nincs, illetve ha a hiteladósnak – vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában
van, a zálogkötelezettnek – más lakhatást biztosító használati joga van, abban az esetben az adott ingatlan már
nem felelne meg a benne lakó személyekre számítandó méltányolható lakásigénynek, amennyiben a hiteladós
– vagy ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezett – és megvételre felajánlott
lakóingatlanban lakó közeli hozzátartozója is az adott ingatlanban lakna,

e) a lakóingatlanon pénzügyi intézmény javára bejegyzett olyan jelzálogjog áll fenn, amely 2009. december 30-a
elõtt megkötött jelzáloghitel-szerzõdés alapján jött létre,

f) a jelzáloghitel-szerzõdés ingatlanfedezetét kizárólag az államnak megvételre felajánlott lakóingatlan képezi,
g) a lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított forgalmi értéke Budapesten és a megyei

jogú városokban a tizenöt millió forintot, egyéb településeken a tíz millió forintot nem haladta meg, és a
jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor a kölcsön összege nem haladta meg a lakóingatlan jelzáloghitel
kihelyezésekor megállapított forgalmi értékének a nyolcvan százalékát, az önerõ növelése érdekében nyújtott
állami támogatásokkal érintett jelzáloghitel-szerzõdések esetén a száz százalékát, de elérte a huszonöt százalékát,

h) a lakóingatlant az arra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézmény kényszerértékesítésre jelölte,
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i) a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ minden pénzügyi intézmény
ia) külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a lakóingatlan tulajdonjoga az államra átruházásra kerüljön,

és elfogadja a 9. § alapján a Nemzeti Eszközkezelõ által fizetendõ vételár 20. § szerint rá esõ hányadát, és
ib) lemond a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal biztosított, a hiteladóssal szemben fennálló minden

további követelésérõl.
(2) Ha a lakóingatlant több jelzálogjog is terheli, az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feltételek teljesülését azon

jelzáloghitel-szerzõdés esetében kell vizsgálni, amelyet a hiteladós azzal a pénzügyi intézménnyel kötött, amelynél
a 11. § (2) bekezdése szerinti szándéknyilatkozatot benyújtotta.

(3) A Nemzeti Eszközkezelõ az (1) bekezdés szerint felajánlott lakóingatlant – az (1) bekezdés szerinti feltételekkel – abban
az esetben is megvásárolja, ha az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltétel a zálogkötelezett vagy a vele
egy háztartásban élõ házastársa vagy élettársa tekintetében és az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel a
zálogkötelezett tekintetében fennáll.

6. A lakóingatlanért fizetendõ vételár

9. § A lakóingatlan vételára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézmény
követelésének – több ilyen követelés esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legelsõ ranghelyen álló,
jelzálogjoggal fedezett követelés – alapjául szolgáló jelzáloghitel-szerzõdésben megállapított forgalmi érték
a) 55%-a, ha a lakóingatlan Budapesten vagy megyei jogú városban található,
b) 50%-a, ha a lakóingatlan az a) pont hatálya alá nem tartozó városban,
c) 35%-a, ha a lakóingatlan községben található.

7. A hiteladós és a zálogkötelezett visszavásárlási joga

10. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg a hiteladós vagy, ha a lakóingatlan nem
a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezett javára visszavásárlási jogot enged, amelyet a hiteladós vagy
a zálogkötelezett az adásvételi szerzõdés megkötésének hónapját követõ hatodik hónap elsõ napjától az adásvételi
szerzõdés megkötésének hónapját követõ huszonnegyedik hónap utolsó napjáig gyakorolhat.

(2) A visszavásárlási jog a hiteladóst, vagy – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettet
akkor is megilleti, ha a lakóingatlan a települési önkormányzat tulajdonába kerül. A települési önkormányzat
tulajdonába került lakóingatlan esetében a visszavásárlási jogot a hiteladós vagy a zálogkötelezett a települési
önkormányzattal szemben gyakorolhatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti visszavásárlási jog megszûnik, ha a lakóingatlanra vonatkozó bérleti jog megszûnik.
(4) A visszavásárlási vételár

a) a jelzáloghitel-szerzõdésben meghatározott hitelösszegnek a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésétõl a
lakóingatlan Nemzeti Eszközkezelõ részére megvételre történõ felajánlásáig a hiteladós által kifizetett
tõketörlesztések összegével csökkentett értéke, vagy

b) a Nemzeti Eszközkezelõ által a lakóingatlanért fizetett, e törvény alapján meghatározott vételárnak a Nemzeti
Eszközkezelõ és az eladó között megkötött adásvételi szerzõdés keltétõl a visszavásárlási jog gyakorlásáig terjedõ
idõszakra számított, jegybanki alapkamattal növelt összege

közül a magasabb összeg.
(5) Ha a hiteladós vagy a zálogkötelezett visszavásárlási jogát gyakorolja, a lakóingatlanért általa fizetett visszavásárlási

vételárból a központi költségvetést illeti meg a Nemzeti Eszközkezelõ által a lakóingatlan megvásárlásakor kifizetett
vételár. Ha a visszavásárlási vételár a (4) bekezdés a) pontja szerint került meghatározásra, a települési önkormányzat
tulajdonába került lakóingatlan esetében a települési önkormányzatot illeti meg a visszavásárlási vételár és a Nemzeti
Eszközkezelõ által kifizetett vételárnak a Nemzeti Eszközkezelõ és az eladó között megkötött adásvételi szerzõdés
keltétõl a visszavásárlási jog gyakorlásáig terjedõ idõszakra számított, jegybanki alapkamattal növelt összege közötti
különbözet.

(6) A visszavásárlási jogot az ingatlanügyi hatóság a tulajdonjog bejegyzésével egyidejûleg – a 10. § (1) bekezdés szerinti
lejárati határnap adásvételi szerzõdésben meghatározott idõpontjának feltüntetésével, a bejegyzési kérelemben
foglaltaknak megfelelõen – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi.

(7) A visszavásárlási jogot az ingatlanügyi hatóság a Nemzeti Eszközkezelõ kérelmére
a) az (1) bekezdés szerinti határidõ elteltét követõen, vagy
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b) a bérleti jogviszony megszûnése esetén a jogosult törlési engedélye vagy a bérleti jogviszony megszûnését
megállapító bírósági határozat alapján

törli az ingatlan-nyilvántartásból.

8. A lakóingatlan megvásárlására vonatkozó szándék bejelentésének szabályai

11. § (1) A pénzügyi intézmény a hiteladóst és a zálogkötelezettet – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egyidejû
tájékoztatása mellett – értesíti arról, ha a lakóingatlant az adott negyedéves kényszerértékesítési kvóta alapján
kényszerértékesítésre jelölte.

(2) A hiteladós – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen – az értesítés
kézhezvételét követõ 30 napon belül a lakóingatlanon jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézmény útján írásban,
szándéknyilatkozat benyújtásával kezdeményezheti a lakóingatlan állam által történõ megvásárlását. Ha a
lakóingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzáloghitel-szerzõdés alapján több pénzügyi intézmény javára is
jelzálogjogot jegyeztek be, a rangsorban elõrébb álló pénzügyi intézménynél lehet a lakóingatlan megvásárlását
kezdeményezni.

(3) A szándéknyilatkozathoz mellékelni kell
a) a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzõjének a szándéknyilatkozat benyújtásának

idõpontjánál harminc napnál nem régebben kiállított igazolását a 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel
teljesülésérõl,

b) a kincstárnak a szándéknyilatkozat benyújtásának idõpontjánál harminc napnál nem régebben kiállított
igazolását a 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesülésérõl,

c) a hiteladós nyilatkozatát a 8. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feltétel teljesülésérõl,
d) a hiteladós, vagy – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezett nyilatkozatát arról,

hogy
da) a lakóingatlant – ha annak tulajdoni lapjából az nem állapítható meg – végrehajtás alá vonták-e,
db) a lakóingatlan tulajdonjogának az államra történõ átruházása feltételeit és annak jogkövetkezményeit

tudomásul veszi.

12. § (1) A pénzügyi intézmény a szándéknyilatkozat benyújtásától számított 8 napon belül megvizsgálja, hogy a 8. §
(1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott feltételek fennállnak-e, és errõl a hiteladóst, valamint ha a lakóingatlan
nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettet írásban tájékoztatja.

(2) A pénzügyi intézmény a szándéknyilatkozat benyújtásától számított legkésõbb 30 napon belül dönt arról, hogy
a lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához elõzetes elvi hozzájárulását adja. Ha a pénzügyi intézmény a
tulajdonjog átruházásához nem járul hozzá, errõl haladéktalanul tájékoztatja a hiteladóst, és – ha a lakóingatlan nem a
hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettet.

13. § (1) Ha a pénzügyi intézmény a lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához elõzetes elvi hozzájárulását adja,
errõl – a szándéknyilatkozat és a 11. § (3) bekezdésében meghatározott igazolások és nyilatkozatok megküldésével
együtt – haladéktalanul értesíti a Nemzeti Eszközkezelõt, és megjelöli a saját követelésének összegét,
a szándéknyilatkozattal érintett lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított forgalmi
értékét, a jelzáloghitel-szerzõdésben meghatározott hitelösszeget, valamint a hiteladós által a jelzáloghitel-szerzõdés
alapján teljesített tõketörlesztések összegét.

(2) A Nemzeti Eszközkezelõ az (1) bekezdés szerinti adatok beérkezésétõl számított 15 napon belül értesíti valamennyi
hitelezõt a szándéknyilatkozat beérkezésérõl, és felhívja õket, hogy a felhívás kézhezvételétõl számított 15 napon belül 
jelentsék be a követeléseik összegét, a lakóingatlannak a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított forgalmi 
értékét, a jelzáloghitel-szerzõdésben meghatározott hitelösszeget, és a jelzáloghitel-szerzõdés alapján teljesített
tõketörlesztések összegét. A hitelezõnek a jelzálogjoggal biztosított követelése összegét azzal a nappal mint
fordulónappal kell megjelölnie, amely napon a hiteladós szándéknyilatkozatát a pénzügyi intézménynél benyújtotta.

(3) Ha ugyanazon hitelezõ javára a szándéknyilatkozattal érintett lakóingatlan vonatkozásában több jelzálogjogot is
bejegyeztek az ingatlan-nyilvántartásba, e hitelezõt minden bejegyzett jelzálogjog tekintetében önálló hitelezõnek
kell tekinteni, kivéve, ha a jelzálogjogok az ingatlan-nyilvántartásban közvetlenül egymást követõ ranghelyen állnak.

(4) Nem akadálya a lakóingatlan tulajdonjoga átruházásának, ha a lakóingatlanon bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ,
pénzügyi intézménynek nem minõsülõ hitelezõ a jelzálogjoggal biztosított követelésének összegérõl nem nyilatkozik. 
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Ebben az esetben a Nemzeti Eszközkezelõ a hitelezõ javára e törvény alapján megállapítható vételárhányadot bírósági
letétbe helyezéssel teljesíti, és errõl tájékoztatja a pénzügyi intézménynek nem minõsülõ hitelezõt, a hiteladóst és
– ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van – a zálogkötelezettet. Ha az ingatlan-nyilvántartás alapján
a jelzálogjoggal biztosított követelés járulékai nem határozhatók meg pontosan, a vételárhányad számításának alapját 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog által biztosított követelés tõkeösszege képezi.

14. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ a követelés bejelentését követõ 15 napon belül a hitelezõk bejelentett követelései alapján
vételár-felosztási tervet készít, és tájékoztatja a hitelezõket a részükre kifizethetõ vételárhányadról.

(2) A pénzügyi intézmény a vételár-felosztási terv kézhezvételét követõ 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy a
lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához hozzájárul-e, a vételár-felosztási terv szerint rá esõ vételárhányadból
meg nem térülõ, hiteladóssal szembeni követelését véglegesen elengedi, valamint a vételár rá esõ részének
megfizetését követõen haladéktalanul kiadja a hiteladósnak a tartozáselengedõ nyilatkozatot.

(3) Ha valamennyi pénzügyi intézmény hozzájárul a vételár-felosztási terv szerint rá esõ vételárhányadból meg nem
térülõ követelése elengedéséhez, továbbá nyilatkozik arról, hogy a vételár rá esõ részének megfizetését követõen
haladéktalanul kiadja a hiteladósnak a tartozáselengedõ nyilatkozatot, a Nemzeti Eszközkezelõ e tényrõl tájékoztatja
a jelzáloggal rendelkezõ hitelezõket.

(4) A pénzügyi intézmény a hozzájáruló nyilatkozatához kötve van mindaddig, ameddig a Nemzeti Eszközkezelõ
az adásvételi szerzõdést a hiteladóssal, vagy – ha a lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van –
a zálogkötelezettel meg nem köti, de legfeljebb a szándéknyilatkozat Nemzeti Eszközkezelõ számára történõ
átadásától számított 90. napig.

9. A végrehajtási eljárás szünetelése és folytatása

15. § (1) Ha a 8. § (1) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott feltételek fennállnak, és a hiteladós vagy a zálogkötelezett
nyilatkozata alapján a lakóingatlant bírósági vagy közigazgatási végrehajtás alá vonták, a 11. § (1) bekezdése szerinti
pénzügyi intézmény 15 napon belül kezdeményezi a végrehajtónál a végrehajtás szünetelését. A pénzügyi intézmény
nyilatkozata alapján a megvételre felajánlott lakóingatlanra bejegyzett valamennyi végrehajtási jog vonatkozásában
a végrehajtás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 52. § g) pontja alapján szünetel.

(2) Ha a jelzáloghitel-szerzõdés szerint a hitelezõ a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 257. § (2) és
(3) bekezdése szerint jogosult a lakóingatlant bírósági végrehajtáson kívül értékesíteni, az (1) bekezdés szerinti
feltételek fennállása esetén a pénzügyi intézmény haladéktalanul intézkedik az iránt, hogy a lakóingatlan lekerüljön az
adóhatóság Elektronikus Árverési Felületérõl.

16. § (1) A végrehajtási eljárás folytatódik, ha
a) valamely pénzügyi intézmény a lakóingatlan tulajdonjogának átruházásához nem járul hozzá,
b) a Nemzeti Eszközkezelõ a lakóingatlant nem vásárolja meg, vagy
c) a Nemzeti Eszközkezelõ a lakóingatlant megvásárolja, de a végrehajtás nem kizárólag a lakóingatlanra

vonatkozóan indult.
(2) A végrehajtás az (1) bekezdésben foglalt esetben attól a naptól folytatódik, amikor a pénzügyi intézménynek

a hozzájárulása elutasításáról vagy a Nemzeti Eszközkezelõnek a vételi ajánlat visszautasításáról, vagy az ingatlan
megvásárlásáról szóló tájékoztatását a végrehajtó kézhez veszi.

10. Az adásvételi szerzõdés megkötésének és az állam tulajdonszerzésének szabályai

17. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ megbízza azt a pénzügyi intézményt, amelynél a szándéknyilatkozat benyújtásra került, hogy
az adásvételi szerzõdés aláírásának tárgyi feltételeit biztosítsa. A Nemzeti Eszközkezelõ az adásvételi szerzõdést
az állam nevében megköti.

(2) Az adásvételi szerzõdés mellékletként tartalmazza
a) a vételár-felosztási tervet, amelyet a hiteladósnak, több hiteladós esetén minden hiteladósnak, vagy – ha a

lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van – a zálogkötelezettnek írásban jóvá kell hagynia,
b) az aláírt lakásbérleti szerzõdést,
c) a lakóingatlanon jelzálogjoggal rendelkezõ pénzügyi intézménynek a vételárhányad kifizetésének feltételétõl

függõ tartozáselengedõ nyilatkozatát.
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18. § (1) Az állam a lakóingatlan tulajdonjogát a hatósági árverési vétel hatályával – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
tehermentesen – szerzi meg.

(2) A megvásárolt lakóingatlanon teherként csak a következõ jogok maradhatnak fenn:
a) a telki szolgalom,
b) a közérdekû használati jog,
c) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog,
d) a törvényen alapuló haszonélvezeti jog akkor is, ha nincs az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve.

19. § A Nemzeti Eszközkezelõ az állam tulajdonjogának bejegyzése érdekében az adásvételi szerzõdést akkor nyújtja be az
ingatlanügyi hatósághoz, ha a 9. § alapján fizetendõ vételár 20. § szerinti hányadát a hitelezõknek kifizette. Az állam
tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésével egyidejûleg az ingatlant terhelõ jogokat a 18. §
(2) bekezdése szerint fennmaradó jogok kivételével az ingatlanügyi hatóság törli az ingatlan-nyilvántartásból.

11. A vételár felosztása

20. § A Nemzeti Eszközkezelõ a vételár kifizetése során a hitelezõk követelését a jelzálogjogok ranghelyének sorrendjében
elégíti ki, a hitelezõ által a Nemzeti Eszközkezelõhöz írásban bejelentett követelés, vagy ha az alacsonyabb,
a jelzálogjoghoz kapcsolódóan bejegyzett követelés 1. mellékletben meghatározott mértékében.

21. § (1) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ által fizetendõ vételár meghaladja a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ
jogosultak követelésének az e törvényben meghatározott mértékû kielégítéséhez szükséges összeget, és a
lakóingatlant végrehajtás alá vonták, a fennmaradó vételárhányadot a Nemzeti Eszközkezelõ a végrehajtó kezéhez
teljesíti.

(2) Ha a lakóingatlan értékesítése miatt a hiteladósnak, vagy – ha a lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van –
a zálogkötelezettnek korábbi lakásépítési vagy lakás-felújítási kedvezménybõl eredõen, illetve bármely más korábbi
állami támogatásra tekintettel az állammal szemben fizetési kötelezettsége keletkezne, a Nemzeti Eszközkezelõ
a vételárat a lakóingatlanra bejegyzett jelzálogjoggal rendelkezõ hitelezõk követelésének az e törvényben
meghatározott mértékû kielégítését követõen elsõsorban az állammal szemben fennálló kötelezettség teljesítésére
fordítja.

(3) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ által fizetendõ vételár meghaladja a hitelezõk követelésének az e törvényben
meghatározott mértékû kielégítéséhez szükséges összeget, a fennmaradó vételárhányad a hiteladóst vagy – ha a
lakóingatlan a zálogkötelezett tulajdonában van – a zálogkötelezettet illeti meg azzal, hogy a Nemzeti Eszközkezelõ
hathavi bérleti díj összegének megfelelõ összeget a bérleti jogviszony fennállásáig óvadékként visszatarthat.

IV. FEJEZET
A LAKÁSBÉRLETI SZERZÕDÉS

12. A lakásbérleti szerzõdés feltételei

22. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ a hiteladóssal vagy – a 8. § (3) bekezdése szerinti esetben – a zálogkötelezettel
(a továbbiakban együtt: bérlõ) az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg a megvásárolt lakóingatlan
tekintetében határozatlan idõtartamra lakásbérleti szerzõdést köt.

(2) A lakásbérleti szerzõdés alapján a bérlõ köteles a megállapított lakbért a Nemzeti Eszközkezelõ részére havi
rendszerességgel megfizetni.

23. § A lakásbérleti szerzõdés létrejöttére, tartalmára és megszûnésére a Lakástörvény szabályait a következõ eltérésekkel
kell alkalmazni:
a) a bérlõ a lakóingatlanba a lakásbérleti szerzõdés létrejöttét követõen csak a házastársát vagy élettársát, saját,

illetve házastársa vagy élettársa nevelésében álló, családi pótlékra jogosító gyermeket, továbbá a családi pótlék
összegének számítása szempontjából figyelembe vett gyermeket, a zálogkötelezettet, illetve a hiteladóst
fogadhatja be, a Nemzeti Eszközkezelõ elõzetes írásbeli hozzájárulásával,

b) a lakóingatlanra bérlõtársi jogviszonyt létesíteni nem lehet,
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c) a lakásbérleti szerzõdés megszûnése után a volt bérlõ és a lakóingatlanban visszamaradó más személyek
elhelyezésre nem tarthatnak igényt,

d) a bérlõ halála esetén a bérlõvel annak életében együtt lakó házastársa vagy élettársa, a bérlõ, illetve házastársa
vagy élettársa családi pótlékra jogosító gyermeke, továbbá a zálogkötelezett, illetve a hiteladós a lakásbérleti
jogot folytathatják,

e) a Nemzeti Eszközkezelõ a lakásbérleti szerzõdésben kikötheti a bérlõ lakásban történõ életvitelszerû
bentlakásának kötelezettségét,

f) a Lakástörvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott lakóingatlanon belüli költségek a bérlõt terhelik.

13. A lakásbérleti szerzõdés felmondása

24. § (1) A Nemzeti Eszközkezelõ a lakásbérleti szerzõdést felmondhatja, ha a bérlõ vagy a háztartás más tagja az adásvételi
szerzõdés megkötése érdekében hamisított vagy valótlan tartalmú iratokkal, nyilatkozatokkal a Nemzeti
Eszközkezelõt megtévesztette.

(2) Ha a Nemzeti Eszközkezelõ a lakásbérleti jogviszonyt felmondja, az üresen maradt lakóingatlanra más, az e törvény
szerint bérleti jogviszony létesítésére jogosult bérlõvel bérleti szerzõdést köthet.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Felhatalmazó rendelkezések

25. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a Nemzeti Eszközkezelõ és a bérlõ között létrejött lakásbérleti szerzõdésben a bérlõ szociális helyzetére tekintettel 

érvényesíthetõ lakbér mértékét,
b) a hiteladósnak a Nemzeti Eszközkezelõ felé keletkezett tartozásai megfizetésének elhalasztására, illetve a nem

végrehajtható tartozások leírására vonatkozóan a hiteladós szociális helyzete alapján figyelembe veendõ
feltételeket,

c) az e törvény hatálya alá tartozó lakóingatlanok bérlõk közötti cseréjéhez való hozzájárulás feltételeit.
(2) Felhatalmazást kap az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg a Nemzeti

Eszközkezelõ 4. § (2) bekezdésében megjelölt feladatainak ellátását kizárólagos jog alapján végzõ költségvetési
szervek és gazdasági társaságok körét.

15. Hatályba léptetõ rendelkezés

26. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–25. §, a 27. § és az 1. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.”

16. Módosító rendelkezések

27. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (3) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:
(A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha:)
„c) a pénzügyi intézmény a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján szolgáltat adatot.”

(2) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 17. § (1) bekezdés r) pontjában a „szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok” szövegrész helyébe

a „hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek” szöveg,
b) 26. § (1) bekezdés u) pontjában a „szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok” szövegrész helyébe

a „hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek” szöveg, a „törvény 
által rögzített vételi jog” szövegrész helyébe a „törvényben meghatározott visszavásárlási jog” szöveg

lép.
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(3) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következõ 38. ponttal egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetõleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság
elõmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
„38. a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló törvény alapján a települési önkormányzat jegyzõje által a szociális rászorultság fennállásáról
kiállított igazolás, valamint a kincstár által a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozóan kiállított igazolás.”

(4) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló
2011. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kényszerértékesítésre kijelölt fedezeti ingatlan kényszerértékesítését a hitelezõnek a tárgynegyedév végéig
kezdeményeznie kell, kivéve, ha a hitelezõ pénzügyi intézmény a lakáshitel fedezetéül szolgáló lakóingatlan
tulajdonjogának – a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló törvény szerinti – átruházásához hozzájárult.”

28. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24/B. § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A központi költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat kötelezettségvállalással terhelt, azonban
a tárgyévet követõ év június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt
kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványának elvonásáról vagy felhasználásának további
engedélyezésérõl a Kormány dönt. Az elvont elõirányzat-maradvány a központi költségvetést illeti meg.”

(2) Az Áht. 123/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 2011. évben a 27. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaktól eltérõen
a) a fejezetet irányító szerv a (2) bekezdésben foglalt korlátozással a fejezeti kezelésû elõirányzatok adott fejezeten
belül – más központi költségvetési szervek elõirányzatait tartalmazó cím vagy a fejezeti kezelésû elõirányzatok címen
belül más fejezeti kezelésû elõirányzat javára – történõ átcsoportosításáról,
b) a kormány a fejezeti kezelésû elõirányzatok más fejezethez történõ átcsoportosításáról dönthet az évközben
felmerülõ, az adott fejezeti kezelésû elõirányzat eredeti céljával, rendeltetésével nem összefüggõ többletkiadások
teljesíthetõsége céljából.
(2) A fejezetet irányító szerv és a kormány az (1) bekezdés szerinti jogkörét azon fejezeti kezelésû elõirányzatok
tekintetében gyakorolhatja, amelyek esetén a költségvetési törvény alapján a teljesítés elõirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül nem lépheti túl az elõirányzatot.”

29. § Nem lép hatályba a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CLXVI. törvény 30. § (5) és (7) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi CLXX. törvényhez

A B

1
A bejegyzett jelzálogjog ranghelye

A hitelezõ kielégítésének maximális mértéke a hitelezõ által
megjelölt vagy a jelzálogjog bejegyzésének részeként

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett követelés százalékában

2 1. ranghely 80%
3 2. ranghely 50%
4 3. ranghely 25%
5 4. és további ranghelyek 10% (a hitelezõk arányos kielégítésével)

37492 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám



2011. évi CLXXI. törvény
a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggõ további
törvénymódosításokról*

1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

1.  § A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 1.  §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1.  § Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatai:
a) az Információs Hivatal,
b) az Alkotmányvédelmi Hivatal,
c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint
d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
(a továbbiakban együtt: nemzetbiztonsági szolgálatok).”

2.  § Az Nbtv. 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
a) felfedi a Magyarország ellen irányuló, támadó szándékra utaló törekvéseket;
b) felderíti és elhárítja a külföldi titkosszolgálatoknak Magyarország szuverenitását, honvédelmi érdekeit sértõ vagy
veszélyeztetõ törekvéseit és tevékenységét;
c) megszerzi, elemzi és továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, a külföldre vonatkozó, illetõleg külföldi
eredetû, a biztonságpolitika katonai elemét érintõ katonapolitikai, hadiipari és katonai információkat;
d) mûködési területén felderíti és elhárítja Magyarország törvényes rendjének jogellenes eszközökkel történõ
megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvéseket;
e) információkat gyûjt a Magyar Honvédség mûveleti területen lévõ alakulatait és azok állományát veszélyeztetõ
törekvésekrõl és tevékenységekrõl, valamint részt vesz a Magyar Honvédség mûveleti területen alkalmazott erõinek
nemzetbiztonsági védelmében, felkészítésében és támogatásában;
f) biztosítja a Honvéd Vezérkar hadászati-hadmûveleti tervezõ munkájához szükséges információkat;
g) információkat gyûjt a honvédelmi érdeket veszélyeztetõ kiber-tevékenységrõl és szervezetekrõl, biztosítja
a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar információvédelmi tervezõ
munkájához szükséges információkat;
h) információkat gyûjt a nemzetbiztonságot veszélyeztetõ terrorszervezetekrõl, felderíti és elhárítja a honvédelemért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium és a Magyar Honvédség szervezeteinél a külföldi hatalmak, személyek
vagy szervezetek terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit;
i) információkat gyûjt a nemzetbiztonságot veszélyeztetõ, jogellenes fegyverkereskedelemrõl, a honvédelemért
felelõs miniszter által vezetett minisztériumot és a Magyar Honvédség biztonságát veszélyeztetõ szervezett
bûnözésrõl, ezen belül kiemelten a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemrõl;
j) közremûködik a nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák, valamint a haditechnikai eszközök és
szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelõzésében, megakadályozásában és legális forgalmának
ellenõrzésében;
k) ellátja az illetékességi körébe tartozó, a kormányzati tevékenység szempontjából fontos katonai szervek és
létesítmények (intézmények), valamint a kormányzati és katonai vezetési objektumok biztonsági védelmét;
l) mûködési területén a nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni bûncselekmények (Btk. X. fejezet), az emberiség
elleni bûncselekmények (Btk. XI. fejezet), a külföldre szökés (Btk. 343.  §), a zendülés (Btk. 352.  §) és a harckészültség
veszélyeztetése (Btk. 363.  §) bûncselekmények felderítését;
m) mûködési területén felderíti a terrorcselekményt (Btk. 261.  §);

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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n) mûködési területén információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erõszak (Btk.
174/B.  §), a visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal (Btk. 221.  §), a közveszélyokozás (Btk. 259.  §),
a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A.  §), a légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy
tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba kerítése (Btk. 262.  §), a közösség elleni izgatás (Btk. 269.  §),
a rémhírterjesztés (Btk. 270.  §), a közveszéllyel fenyegetés (Btk. 270/A.  §), a haditechnikai termékkel és szolgáltatással,
illetõleg kettõs felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 263/B.  §) bûncselekményekre vonatkozóan, felderíti továbbá
mindazon bûncselekményeket, amelyek veszélyeztetik a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
és a Magyar Honvédség törvényes feladatainak végrehajtását;
o) ellátja a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium és a Magyar Honvédség szervezeteiben
folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggõ nemzetbiztonsági feladatokat;
p) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek
cégellenõrzését;
q) elvégzi a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges
biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól  szóló kormányrendelet szerinti elõ zetes minõsítést,
beszerzési eljáráshoz kötõdõ minõsítést és kiegészítõ ellenõrzést;
r) ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve ellenõrzésének feladatait;
s) a hatáskörébe tartozó állománya tekintetében ellátja a belsõ biztonsági és bûnmegelõzési célú ellenõrzési
feladatokat, továbbá a kifogástalan életvitel ellenõrzését.”

3.  § Az Nbtv.
a) 2.  § (1) bekezdésében a „Katonai Felderítõ Hivatal és a Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban együtt: katonai

nemzetbiztonsági szolgálatok)” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”,
b) 10.  § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatokat” szövegrész helyébe a „Katonai

Nemzetbiztonsági Szolgálatot”,
c) 13.  § (2) bekezdésében a „Katonai Felderítõ Hivatal” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”,
d) 17.  § (1) bekezdésének bevezetõ szövegrészében és c) pontjában, 20.  § (2) bekezdésében a „katonai

nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”,
e) 17.  § (1) bekezdés b) pontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatokkal” szövegrész helyébe a „Katonai

Nemzetbiztonsági Szolgálattal”,
f) 57.  § (1) bekezdésében, a „Katonai Felderítõ Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „Katonai

Nemzetbiztonsági Szolgálat”
g) 58.  § (1) bekezdésében a „7.  § b), d), i)–k)” szövegrész helyébe a „6.  § d), i), l)–n)”
szöveg lép.

2. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok átszervezésével összefüggõ további törvénymódosítások

4.  § A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról  szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/A.  § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A szervezett bûnözés elleni koordinációs központ részére e törvényben meghatározottak szerint]
„h) Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”
[szolgáltat adatokat, és jogosult onnan adatok igénylésére.]

5.  § (1) A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 2.  § (4) bekezdésében, 48.  § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában,
a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (4) bekezdésében, (5) bekezdés g) pontjában,
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl  szóló 1995. évi LXVI. törvény 19.  § (2) bekezdés
a) pontjában, a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 7.  § (1a) bekezdésében, valamint a minõsített adat
védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 4.  § (1) bekezdés o) pontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok”
szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.

(2) Az alapvetõ jogok biztosáról  szóló 2011. évi CXI. törvény 22.  § (2) bekezdésében, 43.  § (1) bekezdésében és
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény 37.  § (4) bekezdésében 
a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.
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(3) Az országgyûlési képviselõk jogállásáról  szóló 1990. évi LV. törvény 8.  § (3) bekezdésében a „Katonai Biztonsági Hivatal
és a Katonai Felderítõ Hivatal” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

6.  § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdés kivételével – 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5.  § (2) bekezdése 2012. január 2-án lép hatályba.
(3) Hatályát veszti az Nbtv. 7.  §-a, továbbá a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni

fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról  szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/A.  § (3) bekezdés
i) pontja.

7.  § E törvény 1–3.  §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

Dr. Schmitt Pál s. k. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi CLXXII. törvény
a sportról  szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

1.  § A sportról  szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) preambuluma helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Magyarország Országgyûlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test mûvelését, a sportot, a nemzet
alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és
elismeri a sport egyént és közösséget erõsítõ értékeit.
Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai elõtt, akik tevékenységükkel dicsõséget,
elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak. Az e törvényben meghatározott célok meg valósítása biztosítja
továbbá azt, hogy Magyarország sportoló nemzetté is váljék.
A sport legelõbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az egészségét megõrizni akaró
polgár értékrendjéhez.
A sport a közjó része. Erõsíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén testi és lelki egészségét.
A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés szellemét, a részvételt és
a gyõzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát,
az egyén közösségért viselt felelõsségét.
Magyarország Országgyûlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvetõ joga van a sporthoz, és e jogát az állam
biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a szabadidõ eltöltésérõl, a diák-, fõiskolai-egyetemi sportról,
a fogyatékkal élõk sportjáról vagy az egészség megõrzésérõl van szó.
Magyarország Országgyûlése elfogadja az Európai Sport Chartát, és sportról  szóló törvényét azzal összhangban
az alábbiak szerint alkotja meg.”

2.  § Az Stv. 2.  § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A versenyzõ köteles:)
a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni, aminek keretében tartózkodni különösen:
„aa) a – 4.  §-ban foglaltakra is figyelemmel – doppingellenes tevékenység szabályairól  szóló kormányrendeletben
meghatározott tiltott szerek használatától, tiltott módszerek alkalmazásától vagy más, doppingvétséget vagy
büntetõjogi felelõsségre vonást megalapozó magatartás kifejtésétõl,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el.
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ab) a verseny, mérkõzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történõ befolyásolásától, a fogadási
csalástól,
ac) a verseny, mérkõzés biztonságos megrendezését veszélyeztetõ, a nézõk viselkedését a sportrendezvény
rendjének fenntartása szempontjából hátrányosan befolyásoló viselkedéstõl tartózkodni.”

3.  § (1) Az Stv. 3.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A versenyzõnek – a versenyrendszerben, bajnokságban  való részvétel feltételeként – a sportszövetség által
kiállított, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelõ, a versenyrendszerben vagy versenyeken  való
részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban: versenyengedély) kell rendelkeznie. A versenyengedély
sportágtól függetlenül tartalmilag és formailag egységes. A versenyengedélyek egységes tartalmát és formáját
a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) – az amatõr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának
feltételeirõl  szóló miniszteri rendeletben foglaltakra figyelemmel – határozza meg. Ha a sportszövetség szabályzata
másként nem rendelkezik, egy sportágban egy versenyzõnek csak egy versenyengedélye lehet. Ha a versenyengedély
kiadásának nincsenek meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, továbbá ha
a versenyzõ  valótlan adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását a sportszövetség megtagadja vagy
a versenyengedélyt visszavonja.”

(2) Az Stv. 3.  § (3) bekezdés nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A versenyengedély kiadására és visszavonására vonatkozó részletes szabályokat – az amatõr és a hivatásos
sportolói versenyengedély kiadásának feltételeirõl  szóló miniszteri rendeletben foglaltakra figyelemmel –
a sportszövetség szabályzatban köteles megállapítani. A versenyengedély tartalmazza:
a) a versenyzõ képmását, nevét, születési helyét és idejét,”

(3) Az Stv. 3.  § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A sportszövetség – a 8.  § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – szabályzatban határozza meg, hogy
mennyiben, illetve milyen versenyrendszer vagy verseny esetén írja elõ a versenyengedély (rajtengedély)
megszerzésének elõfeltételéül a versenyzõ sporttevékenységével összefüggõ biztosítását azzal, hogy a 18. életévét be 
nem töltött versenyzõ javára a sporttevékenységével összefüggõ biztosítás megkötése – az e törvény
felhatalmazására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – kötelezõ. A versenyengedély – ha
a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról  szóló kormányrendelet kivételt nem tesz – csak
a sportegészségügyi ellenõrzés adatait tartalmazó dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes.
A szövetség szabályzatában foglaltak szerint lehetõvé teheti, hogy a 14. életévét be nem töltött, rajtengedélyt igénylõ
sportoló háziorvosi igazolással is részt vehessen a szövetség versenyrendszerében szervezett, rajtengedéllyel  való
induláshoz kötött versenyen (mérkõzésen).
(5) A sportszövetség folyamatosan – a nemzeti sportinformációs rendszerrõl  szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint – köteles adatot szolgáltatni a sportpolitikáért felelõs miniszter által mûködtetett
elektronikus nyilvántartási rendszer (a továbbiakban: nemzeti sportinformációs rendszer) részére az általa kiadott
versenyengedélyek számáról, a versenyengedéllyel rendelkezõk versenyeken vagy versenyrendszerben  való
tényleges részvételérõl. Az adatszolgáltatás személyes adatra nem terjedhet ki.”

(4) Az Stv. 3.  §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A sportszövetség a versenyengedélyeket a nemzeti sportinformációs rendszerben, amatõr, hivatásos és vegyes
versenyrendszerenként, bajnoki osztályonként és nemenként, korcsoportonként, valamint – amennyiben
az értelmezhetõ – szakáganként elkülönítve, a kiadástól számított négy évig tartja nyilván. A sportszövetség köteles
gondoskodni arról, hogy a versenyengedély nyilvántartási száma egyértelmû és egységes jelölésû legyen.
A versenyengedély kiállítása érdekében kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú
felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
(9) A sportszövetség köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az annak kiállításához
felhasznált személyes adatoknak a személyes adatok védelmérõl  szóló törvény szerinti kezelésérõl.”

4.  § Az Stv. 4.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A versenyzõ tartózkodni köteles – a doppingellenes tevékenység szabályairól  szóló kormányrendeletben
meghatározott és a nemzeti doppingellenes szervezet által honlapján, hatóanyag szerinti alfabetikus rendben,
a hozzá tartozó magyarországi forgalomban levõ gyógyszerek neveivel, magyar és angol nyelven, valamint
gyógyszernév szerinti alfabetikus rendben közzétett – tiltott teljesítményfokozó szerekre és módszerekre vonatkozó,
doppingvétséget vagy büntetõeljárást megalapozó magatartások vagy azok kísérletének elkövetésétõl.
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(2) A versenyzõ köteles alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenõrzésére irányuló vizsgálatnak
(a továbbiakban: doppingvizsgálat). A doppingvizsgálat eredményeként megállapított pozitív vizsgálati eredményt
vagy a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás tanúsítását, valamint a doppingeljárás eredményeként
meghozott jogerõs doppingbüntetést a versenyzõ nevének és sportágának megjelölésével a doppingeljárás
befejezésétõl számított 3 munkanapon belül a jogerõs döntést meghozó doppingbizottság nyilvánosságra hozza.”

5.  § Az Stv. 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § (1) Amatõr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve – a (4) bekezdésben meghatározottakra is
figyelemmel – sportszerzõdés alapján, sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítvány
keretében pedig – amennyiben az ilyen alapítvány nem minõsül egyúttal az e törvényben meghatározott
sportiskolának is – kizárólag sportszerzõdés alapján sportolhat. Sportiskola tanulója tanulói jogviszonya alapján is
amatõr sportolónak minõsülhet. A tanulói jogviszony szünetelése az amatõr sportoló versenyengedélyének
érvényességét nem érinti.
(2) A sportszerzõdésben a sportszervezet és az amatõr sportoló megállapodnak a sporttevékenységgel kapcsolatos
együttmûködésük feltételeirõl. A sportszerzõdésre a Polgári Törvénykönyv megbízási szerzõdésre vonatkozó
rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A sportszerzõdést írásba kell foglalni. A sportszerzõdés csak határozott idõre, de legfeljebb 1 évre köthetõ.
A sportszerzõdés – a sportszövetség vonatkozó szabályzatában meghatározottak szerint – egy versenyrendszer
(bajnokság) idõtartamára is köthetõ.
(4) Sportszerzõdés 14. életévét be nem töltött sportolóval nem köthetõ, az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
A 14. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött sportolóval kötött sportszerzõdés csak a sportoló
törvényes képviselõjének elõ zetes beleegyezésével válik érvényessé.
(5) Az amatõr sportoló sporttevékenységéért attól a sportszervezettõl, sportiskolától vagy utánpótlás-nevelés
fejlesztését végzõ alapítványtól, amellyel az (1) bekezdés szerint tagsági, szerzõdéses vagy tanulói jogviszonyban áll,
valamint más természetes és jogi személytõl díjazásban nem részesülhet. Ha a sportszövetség szabályzata a sportág
jellegére és a nemzetközi szövetség követelményeire tekintettel másként nem rendelkezik, nem minõsül ilyen
díjazásnak,
a) az amatõr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggõ indokolt és igazolt költségeinek megtérítése,
az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, valamint a Gerevich Aladár-sportösztöndíjrendszer keretében kapott
támogatás,
b) a kiemelkedõ sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgy
stb.).
(6) A sportszövetség versenyszabályzatában határozza meg, hogy az amatõr sportoló milyen feltételekkel vehet részt
hazai, illetve nemzetközi (külföldi) pénzdíjas versenyen, továbbá hivatásos versenyrendszerben.
(7) A tagsági viszony, a sportszerzõdés vagy a tanulói jogviszony létrejöttével az amatõr sportoló játékjogának
használatát e jogviszony fennállásának idõtartamára – figyelemmel a 7.  § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra –
sportszervezetének, sportiskolájának vagy az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítványnak ingyenesen
átengedi.”

6.  § Az Stv. 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § (1) Az amatõr sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha versenyengedéllyel
rendelkezik. A versenyengedélyt az amatõr sportoló
a) sportegyesület tagjaként vagy
b) a sportegyesülettel, a sportvállalkozással, a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként mûködõ sportiskolával,
az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítvánnyal szerzõdéses jogviszonyban álló személyként vagy
c) a köznevelési típusú sportiskolával tanulói jogviszonyban álló személyként
kapja meg.
(2) A versenyengedély iránti kérelmet az amatõr sportoló
a) a sportszervezetén vagy
b) azon az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítványon keresztül, amellyel szerzõdéses jogviszonyban áll vagy
c) az iskolaként mûködõ sportiskola tanulójaként, azon az oktatási intézményen keresztül, amellyel tanulói
jogviszonyban áll vagy
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d) a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként mûködõ sportiskola sportolójaként azon a nonprofit gazdasági
társaságon keresztül, amellyel szerzõdéses jogviszonyban áll
nyújthatja be a sportszövetséghez.”

7.  § Az Stv. 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § (1) Ha az amatõr sportoló sportszerzõdés alapján sportol, e szerzõdés fennállásának idõtartama alatt csak
a sportszervezete, sportiskolája vagy utánpótlás-nevelést végzõ alapítványa (jelen § alkalmazásában a továbbiakban:
átadó sportszervezet) elõ zetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át ideiglenesen vagy véglegesen másik
sportszervezethez, sportiskolához vagy utánpótlás-nevelést végzõ alapítványhoz (jelen § alkalmazásában
a továbbiakban: átvevõ sportszervezet). Az ideiglenes átigazolással (jelen § alkalmazásában a továbbiakban:
kölcsönadás) vagy a végleges átigazolással az amatõr sportoló játékjogának használatát az átvevõ sportszervezet
szerzi meg. Az átadó sportszervezet – amennyiben azt a sportszövetség, szabályzatában foglaltak szerint lehetõvé
teszi – a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez kötheti. A költségtérítés az amatõr sportoló kinevelésének
ellenértéke, amely az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minõsül.
(2) A költségtérítés mértékét és fizetésének feltételeit a sportszövetség szabályzatban határozhatja meg, ennek
hiányában a költségtérítés mértékére és fizetésének feltételeire az átadó és az átvevõ sportszervezet egymás közötti
megállapodása az irányadó.
(3) Ha az amatõr sportoló tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony fennállásának idõtartama alatt
a sportszervezete elõ zetes írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolhat másik sportszervezethez, az átadó sportszervezet
azonban – amennyiben azt a sportszövetség, szabályzatában foglaltak szerint lehetõvé teszi – a játékjog használati
jogának átruházásáért az (1) bekezdés szerinti költségtérítésre tarthat igényt.
(4) Az amatõr sportoló csak elõ zetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át –ideiglenesen vagy véglegesen – más
sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulás megadását ellenérték fizetéséhez nem kötheti.”

8.  § (1) Az Stv. 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos sportoló – amennyiben törvény kivételt nem tesz – a sportvállalkozással kötött munkaszerzõdés vagy
megbízási szerzõdés alapján fejti ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelrõl  szóló törvény
alapján bérköltségként kerül kifizetésre. Hivatásos sportoló sportegyesületben csak akkor végezhet
sporttevékenységet, ha ezt a sportszövetség szabályzata lehetõvé teszi.”

(2) Az Stv. 8.  § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze és e)–g) pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hivatásos sportoló sporttevékenységgel összefüggõ munkaviszonyára a Munka Törvénykönyvérõl  szóló
törvényt (a továbbiakban: Mt.) az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:”
„e) a hivatásos sportoló csak a munkáltató elõ zetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet sporttevékenységgel össze
nem függõ további munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Sporttevékenység folytatására sportágában további
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más sportágban  való sporttevékenységre vonatkozó további
munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez a munkáltató elõ zetes írásbeli hozzájárulása szükséges,
f) a hivatásos sportolónak a nemzeti válogatott keretben történõ szereplésére az Mt. munkaszerzõdéstõl eltérõ
foglalkoztatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatáshoz
a hivatásos sportoló elõ zetes hozzájárulása szükséges. A munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatás összes idõtartama
egy naptári éven belül 44 munkanapnál hosszabb is lehet,
g) a hivatásos sportoló csak a játékjog használati jogának ideiglenes átadása esetén foglalkoztatható
a munkaszerzõdéstõl eltérõen más sportszervezetnél. A munkaszerzõdéstõl eltérõ foglalkoztatás idõtartama ebben
az esetben egy naptári éven belül 44 munkanapnál hosszabb is lehet.”

(3) Az Stv. 8.  § (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Semmis az a szerzõdés, amellyel a sportszervezet a hivatásos sportoló részére a sporttevékenységére kötött
munkaszerzõdésben vagy megbízási szerzõdésben foglaltakon túl anyagi elõnyt biztosít.
(5) A hivatásos sportolónak a munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében kifejtett sporttevékenysége során
történt balesete üzemi balesetnek minõsül. A munkáltató vagy a megbízó köteles a hivatásos sportoló javára élet- és
sportbaleset-biztosítást kötni. A válogatott keretben eltöltött idõszak alatti biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos
részletes szabályokat – figyelemmel a 3.  § (4) bekezdésére – a sportszövetség határozza meg.
(6) Ha a köztartozás fennállása  miatt vagy más okból a sportszervezet nem indulhat a versenyrendszerben
(bajnokságban), illetve abból utóbb kizárják, ez a munkáltató vagy a megbízó súlyos szerzõdésszegésének minõsül, és
ezért a munkaviszonyt a sportoló rendkívüli felmondással, a megbízási jogviszonyt pedig azonnali hatályú
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felmondással is megszüntetheti. A felmondás után a sportoló – függetlenül az esetleges átigazolási idõszaktól –
azonnal igazolhatóvá válik. Ezt a szabályt kell megfelelõen alkalmazni a sportszerzõdéssel rendelkezõ amatõr
sportolókra is.”

9.  § Az Stv. 9.  § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Hivatásos versenyengedély csak hivatásos sportolói munkaszerzõdéssel vagy hivatásos sportolói megbízási
szerzõdéssel rendelkezõ versenyzõ részére állítható ki.
(3) A hivatásos sportoló játékjogának használatát a sportszervezettel kötött munkaszerzõdésben vagy megbízási
szerzõdésben a jogviszony fennállásának idõtartamára ruházza át a sportszervezetre. A játékjog használatának
sportszervezet részére  való biztosítása a hivatásos sportoló igazolásának minõsül, amelyet a sportszervezetnek
a sportszövetség részére – a sportszövetség szabályzatában megállapított módon – be kell jelentenie.
A sportszövetség az igazolást nyilvántartásba veszi. A játékjog használatáért a hivatásos sportoló
a munkaszerzõdésben vagy a megbízási szerzõdésben megállapított külön ellenértékre tarthat igényt.
(4) A munkaszerzõdés vagy a megbízási szerzõdés idõtartamának lejártával, illetve a munkaszerzõdés vagy
a megbízási szerzõdés jogszerû megszûnése esetén a játékjog használati joga ingyenesen visszaszáll a hivatásos
sportolóra. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis.”

10.  § Az Stv. 10.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkaszerzõdés vagy a megbízási szerzõdés fennállása alatt a játékjog használati jogát megszerzõ
sportszervezet – a hivatásos sportoló elõ zetes írásbeli hozzájárulásával – ezt a használati jogot ideiglenesen vagy
véglegesen másik sportszervezetre átruházhatja (átigazolás). A hozzájárulás megadásáért a hivatásos sportoló
az átruházó sportszervezettõl a megállapodásuk szerinti ellenértékre tarthat igényt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes átigazolás a hivatásos sportoló munkaszerzõdését vagy megbízási szerzõdését
nem érinti, azt a 8.  § (2) bekezdés g) pontja figyelembevételével az Mt. szerinti munkaszerzõdéstõl eltérõ
foglalkoztatásnak kell tekinteni. Végleges átigazolás esetén új munkaszerzõdést vagy megbízási szerzõdést kell kötni.”

11.  § Az Stv. kiegészül a következõ 11/A.  §-sal és felette a következõ alcímmel:

„A sportszakember jogállása
11/A.  § (1) A sportszakember – a 77.  § p) pontjára figyelemmel – az a természetes személy, aki a sportoló felkészítésével
és versenyeztetésével, vagy egyébként a sportoló sporttevékenysége gyakorlásának biztosításával kapcsolatban
– közvetlenül vagy közvetett módon – munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján
sportszakmai tevékenységet végez.
(2) A sportszakember – a felek erre vonatkozó kifejezett megállapodása alapján a szakmai tevékenységét ingyenesen
kifejtõ sportszakember kivételével – a sportszakmai tevékenysége ellenértékeként, a szakmai tevékenységéhez és
az általa felkészített sportoló vagy csapat által elért eredményekhez igazodó mértékben díjazásra jogosult.
A sportszakember ezen kívül igényelheti a sportszervezetétõl vagy – amennyiben a sportszakembert a sportszövetség
foglalkoztatja – a sportszövetségétõl az eredményes szakmai tevékenységhez szükséges képzési, továbbképzési
lehetõség biztosítását. A sportszakember köteles részt venni a sportszövetség által – a sport területén képesítéshez
kötött tevékenységek gyakorlásának szabályairól rendelkezõ kormányrendeletben meghatározottak szerint –
szervezett kötelezõ továbbképzésben.
(3) A sportszakember szakmai tevékenységét a tisztességes játék (fair play) elvei szerint köteles végezni, aminek
keretében tartózkodni köteles különösen:
a) a – 4.  §-ban foglaltakra is figyelemmel, a doppingellenes tevékenységrõl  szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint – doppingvétséget vagy büntetõjogi felelõsségre vonást megalapozó magatartások
elkövetésétõl,
b) a verseny, mérkõzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történõ befolyásolásától, a fogadási
csalástól,
c) a verseny, mérkõzés biztonságos megrendezését veszélyeztetõ, a nézõk viselkedését a sportrendezvény rendjének
fenntartása szempontjából hátrányosan befolyásoló viselkedéstõl.”
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12.  § Az Stv. 12.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12.  § (1) A sportszövetség – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – sportfegyelmi eljárást folytat le
a versenyzõvel, illetve a sportszakemberrel szemben, ha a sportszövetség verseny-, igazolási (nyilvántartási) és
átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeit vétkesen megszegi.
(2) A versenyzõvel, illetve a sportszakemberrel szemben az e törvényben a sportfegyelmi felelõsségre vonatkozó
rendelkezések alkalmazásával – a doppingellenes tevékenység szabályairól  szóló kormányrendeletben
meghatározott eltérésekkel a sportfegyelmi felelõsségrõl  szóló kormányrendeletben foglaltak szerint –
a doppingellenes tevékenység szabályairól  szóló kormányrendeletben meghatározott doppingbizottság
doppingeljárást folytat le, ha a versenyzõ vagy a sportszakember a sportszövetség doppingellenes szabályzatában
foglalt kötelezettségeit – a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – vétkesen megszegi.
(3) A versenyzõ és a sportszakember által elkövethetõ egyes doppingvétségeket, valamint a doppingvétség
elkövetése esetén kiszabható doppingbüntetések típusát és mértékét a doppingellenes tevékenység szabályairól
 szóló kormányrendelet határozza meg. Ha a versenyzõ szervezetébõl származó mintában – a doppingellenes
tevékenységrõl  szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – jelen van a tiltólistán szereplõ tiltott szer, annak
származéka vagy markerje, akkor a versenyzõt, ezért a doppingvétségért a felelõsség vétkességtõl függetlenül terheli.
A versenyzõvel szemben az eltiltás büntetés nem alkalmazható, ha a doppingeljárás során bizonyítja, hogy még
gondatlanság sem terheli a doppingvétség elkövetésében, továbbá igazolja, hogy a tiltott szer milyen módon került
a szervezetébe.
(4) A versenyzõre, illetve a sportszakemberre sportfegyelmi vagy doppingbüntetésként:
a) szóbeli figyelmeztetés,
b) írásbeli megrovás,
c) sportszövetség által adott kedvezmények legfeljebb egy év idõtartamra történõ megvonása (csökkentése),
d) pénzbüntetés
szabható ki.
(5) A versenyzõre a (4) bekezdésben foglaltakon kívül:
a) a sportszövetség versenyrendszerében szervezett, vagy a sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában
egyébként szereplõ versenyen, és sportszervezet, sportszövetség által szervezett edzésen, edzõtáborban  való
részvételtõl történõ – akár végleges idõtartamú – eltiltás,
b) az igazolási (nyilvántartási) és az átigazolási, valamint a doppingellenes szabályok megsértése esetén az ideiglenes
vagy végleges átigazolásból legfeljebb két évre történõ kizárás
fegyelmi vagy doppingbüntetés is kiszabható.
(6) A sportszakemberre a (4) bekezdésben foglaltakon kívül a sportszakmai tevékenységtõl – akár végleges
idõtartamú – eltiltás büntetés is kiszabható.
(7) A pénzbüntetés mértéke a hivatásos sportoló sporttevékenységbõl, illetve a sportszakember szakmai
tevékenységbõl származó éves nettó átlagjövedelmének tizenkét havi összegét nem haladhatja meg. Amatõr
sportolóra, vagy ingyenes megbízási szerzõdés alapján tevékenykedõ sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható
ki. A pénzbüntetés a (4) bekezdés c) pontjában, illetve az (5)–(6) bekezdésben meghatározott fegyelmi vagy
doppingbüntetésekkel együtt is kiszabható, egyébként a fegyelmi vagy doppingbüntetések együttesen nem
alkalmazhatók.”

13.  § (1) Az Stv. 13.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Sportfegyelmi eljárást kell lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha a sportszövetség alapszabályában, illetve
más szabályzataiban meghatározott elõírásokat megszegi.”
(2) Az Stv. 13.  § (3) bekezdés e)–f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Sportszervezetre sportfegyelmi büntetésként:)
„e) a sportrendezvény nézõk nélkül, zárt sportlétesítményben történõ megtartásának elõírása vagy szektor
lezárásának elrendelése, mindkettõ legfeljebb tizenkét havi idõtartamra,
f) a pályaválasztási jog legfeljebb tizenkét hónapra történõ megvonása,”
(szabható ki.)
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(3) Az Stv. 13.  § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Sportszervezetre sportfegyelmi büntetésként:)
„l) meghatározott számú versenybõl vagy a – hivatásos, vegyes vagy amatõr – versenyrendszerbõl, bajnokság
egészébõl történõ – akár végleges idõtartamú – kizárás,”
(szabható ki.)

14.  § (1) Az Stv. 15.  § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A sportszervezetekre vonatkozó szabályokat megfelelõen alkalmazni kell:)
„c) a sportiskolákra, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítványokra.”

(2) Az Stv. 15.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A sportszervezetek, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítványok a nemzeti
sportinformációs rendszerrõl  szóló kormányrendeletben foglaltak szerint adatokat szolgáltatnak a nemzeti
sportinformációs rendszerbe.”

15.  § Az Stv. 16.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16.  § (1) Sportegyesület – az e törvényben megállapított eltérésekkel – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény (továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint mûködõ olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, 
valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
(2) A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás,
az utánpótlás-nevelés és a szabadidõsport mûhelye. Sportegyesület – az állami sportcélú támogatásokról  szóló
miniszteri rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén – közvetlenül is részesíthetõ állami támogatásban.
A sportszakmai szempontból kiemelt, utánpótlás-nevelési, illetve felnõtt korosztályok felkészítését több sportágban
egyaránt végzõ – az állami sportcélú támogatásokról  szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek
megfelelõ – sportegyesülettel – a 15.  § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel ideértve az egyesületi jellegû sportiskolát
is – kiemelt sportegyesületként (egyesületi jellegû sportiskolaként) a MOB olimpiai, paralimpiai, siketlimpiai ciklusokra
 szóló együttmûködési megállapodást köthet.
(3) Az egyesületekrõl vezetett bírósági nyilvántartásban a sportegyesület sportegyesületi jellegét kifejezetten fel kell
tüntetni.”

16.  § (1) Az Stv. 17.  § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jogi személlyé nyilvánított szakosztály, illetve más szervezeti egység:)
„b) nevét, székhelyét, képviselõjének nevét és lakóhelyét a bíróság külön alszámon tartja nyilván.”

(2) Az Stv. 17.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezõk kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba
kerül, és azt a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés
támogatására kell fordítani.”

(3) Az Stv. 17.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból  való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy
a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás
mûködésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami
sportcélú támogatásban nem részesült.”

17.  § (1) Az Stv. 19.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A sportszövetségek meghatározott sporttevékenységek körében a sportversenyek szervezésére, a tagok
érdekvédelmére és a részükre  való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott,
jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkezõ, a Civil tv. alapján – az e törvényben foglalt eltérésekkel – mûködõ
szövetségek.”

(2) Az Stv. 19.  §-a a következõ (5)–(8) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A sportszövetségre megfelelõen alkalmazni kell a Cstv. szabályait. Csõd- vagy felszámolási eljárás lefolytatása
esetén a sportszövetség bírósági nyilvántartási adatai között be kell jegyezni a csõd- vagy felszámolási eljárás kezdõ
idõpontját és befejezését, a felszámoló, felszámolóbiztos nevét, székhelyét és levelezési címét.
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(6) A sportszövetségnek a bírósági nyilvántartásból  való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy
a sportszövetség az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás
mûködésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen elszámolt vagy azt, hogy a sportszövetség állami
sportcélú támogatásban nem részesült.
(7) A sportszövetségek a nemzeti sportinformációs rendszerrõl  szóló kormányrendeletben foglaltak szerint adatokat
szolgáltatnak a nemzeti sportinformációs rendszerbe.
(8) Az országos sportági szakszövetségeket megilletõ, illetve terhelõ jogokra és kötelezettségekre vonatkozó
szabályokat megfelelõen alkalmazni kell a nyári és a téli olimpiai, ifjúsági olimpiai és paralimpiai (e rendelkezés
alkalmazásában a továbbiakban: olimpiai) játékok hivatalos idõszaka alatt az olimpiai kerettag nemzeti válogatott
sportolók, illetve válogatott csapatok (keretek) mûködése kapcsán a MOB-ra.”

18.  § (1) Az Stv. 20.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakszövetségnek kizárólag olyan sportszervezetek és sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését
végzõ alapítványok lehetnek tagjai, amelyek az adott sportág versenyrendszerében részt vesznek. A sportágban
tevékenykedõ sportszervezetek és sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítványok
felvétele a szakszövetségbe nem tagadható meg, ha a sportszervezet és a sportiskola, valamint az utánpótlás-nevelés
fejlesztését végzõ alapítvány magára nézve kötelezõnek elfogadja a szakszövetség alapszabályát.”

(2) Az Stv. 20.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szakszövetségre – amennyiben e törvény eltérõen nem rendelkezik – a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv
egyesületekre vonatkozó szabályait kell megfelelõen alkalmazni. Egy sportágban csak egy szakszövetség mûködhet.
A szakszövetség közvetlenül is részesíthetõ állami támogatásban.”

19.  § Az Stv. 21.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakszövetség jogosult elnevezésében a „magyar” megjelölés, továbbá Magyarország címerének és zászlajának
használatára. A szakszövetség a Civil tv. szabályai alapján közhasznú szervezetnek minõsíthetõ.”

20.  § (1) Az Stv. 22.  § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szakszövetség alapvetõ feladata:)
„f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai tagozatai, a többi sportszövetség, más
egyesületek, szövetségek elõtt, valamint a nemzetközi sportéletben,”

(2) Az Stv. 22.  § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(A szakszövetség alapvetõ feladata:)
„i) a 23.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti szabályzatában meghatározottak alapján ellenõrizni az adott sportág
versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplõ sportrendezvények biztonságos
lebonyolítását.”

(3) Az Stv. 22.  § (2) bekezdése a következõ g)–h) pontokkal egészül ki:
(A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve
a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:)
„g) sportágában elláthatja a sportág fogyatékosok sportjával összefüggõ feladatait, amit az állami sportcélú
támogatás elosztásáról  szóló döntés során figyelembe kell venni,
h) sportágában elláthat szabadidõs sporttevékenységgel összefüggõ feladatokat is, amit az állami sportcélú
támogatás elosztásáról  szóló döntés során figyelembe kell venni.”

(4) Az Stv. 22.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A sportág céljainak elérése érdekében – összhangban a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójában foglaltakkal –
a szakszövetség szponzorálási és más kereskedelmi szerzõdéseket köthet, ideértve – e törvény 36–37.  §-ában
meghatározott módon – a versenyrendszer (bajnokság) kiírásával, szervezésével, lebonyolításával, valamint
a versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékû jogok
hasznosítását is.”
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21.  § (1) Az Stv. 23.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A sportág rendeltetésszerû mûködése érdekében – a külön jogszabályokban elõírt más szabályzatok mellett –
a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggõ szabályzatokat köteles megalkotni:)
„b) igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, amely tartalmazza a versenyzõk sporttevékenységére és
érdekvédelmére vonatkozó szakmai és etikai elõírásokat is, kiemelt figyelemmel a kiskorú versenyzõkre,”

(2) Az Stv. 23.  § (1) bekezdése a következõ e)–g) pontokkal egészül ki:
(A sportág rendeltetésszerû mûködése érdekében – a külön jogszabályokban elõírt más szabályzatok mellett –
a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggõ szabályzatokat köteles megalkotni:)
„e) doppingszabályzat,
f) gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások e törvénynek, valamint
az államháztartás mûködésére vonatkozó jogszabályoknak és az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és
elosztásáról  szóló miniszteri rendeletnek megfelelõ felhasználására vonatkozó elõírásokat is,
g) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat.”

22.  § (1) Az Stv. 24.  § (1) bekezdés nyitó szövegrésze és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakszövetség szervezeti felépítésére a Civil tv. elõírásait a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:”
„b) amennyiben ezt az alapszabály lehetõvé teszi, egy tagszervezet több képviselõt, illetve küldöttet is küldhet
a közgyûlésre, illetve a küldöttgyûlésre,”

(2) Az Stv. 24.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közgyûlés elnökké, elnökségi taggá, illetve az ellenõrzõ testület elnökévé és tagjává olyan személyt is
megválaszthat, aki az alapszabály felhatalmazása, a szakszövetség közgyûlésének határozata vagy szerzõdés alapján
a szakszövetség képviseletére jogosult személy. A szakszövetség az alapszabályában határozza meg a további
tisztségviselõk megválasztásával kapcsolatos elõírásokat.”

23.  § Az Stv. 25.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a szakszövetség hivatásos bajnokságot rendez, hivatásos tagozatot hozhat létre, és azt jogi személlyé
nyilváníthatja. A hivatásos tagozatban a szakszövetség minden olyan tagja részt vehet, amely indul a hivatásos
bajnokságban.”

24.  § (1) Az Stv. 25.  § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a szakszövetség területi szervezeti egységeket hoz létre és ezeket jogi személynek nyilvánítja,
a szakszövetség közgyûlése:”

(2) Az Stv. 25.  § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szakszövetség jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége:)
„b) nevét, székhelyét, képviselõjének nevét és lakóhelyét a Fõvárosi Törvényszék külön alszámon tartja nyilván.”

25.  § Az Stv. 26.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A nemzeti válogatott keretekkel kapcsolatos költségek, illetve – a 8.  § (5) bekezdésére is figyelemmel – a kártérítési
felelõsség a szakszövetséget terhelik, ugyanakkor megilletik a nemzeti válogatott keretek mûködésébõl származó
bevételek is.”

26.  § Az Stv. 27.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szakszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszûnése esetén a hitelezõk kielégítése után fennmaradó
vagyont a MOB rendelkezésére kell bocsátani és azt az adott sportág utánpótlás-nevelési programjainak támogatására 
kell fordítani.”

27.  § (1) Az Stv. 28.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A sportági szövetség a Civil tv. alapján – az e törvényben meghatározott eltérésekkel – mûködõ szövetség,
amelynek tagjai kizárólag sportszervezetek, sportiskolák és utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítványok
lehetnek. Sportági szövetség országos jelleggel is mûködhet. Egy sportágban csak egy országos sportági szövetség
mûködhet.”

(2) Az Stv. 28.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az országos sportági szövetség közvetlenül is részesíthetõ állami támogatásban.”
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(3) Az Stv. 28.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az országos sportági szövetség megszûnése esetén a 27.  § (3) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.”

28.  § Az Stv. 29.  § (1) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szabadidõsport szövetségek nem feltétlenül sportágak szerint szervezõdõ, a szabadidõs sporttevékenységre
létrehozott országos sportszövetségek. Szabadidõs sporttevékenységnek minõsül a hagyományos magyar sportok
ápolását célzó sporttevékenység is.”
„(3) A fogyatékosok országos sportszövetségeit megilletik és terhelik a szakszövetségekre e törvényben és más
jogszabályokban meghatározott jogok és kötelezettségek.”

29.  § Az Stv. 30.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A diák- és fõiskolai-egyetemi sport sportszövetségei a diák- és fõiskolai-egyetemi sport versenyeinek
(a továbbiakban együtt: diáksportverseny) szervezésére, illetve az abban  való közremûködésre létrehozott
sportszövetségek. A diák- és fõiskolai-egyetemi sport sportszövetsége országos jelleggel is mûködhet.”

30.  § Az Stv. 31.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A sportszövetség hivatásos, vegyes (nyílt) és amatõr versenyrendszert (bajnokságot) korlátozás nélkül kiírhat
ugyanarra a versenyidõszakra. Az egyes versenyrendszerekben  való részvétel feltételeit a sportszövetség
szabályzatban határozza meg.”

31.  § (1) Az Stv. 33.  § (1) bekezdés a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Nem vehet részt a versenyrendszerben (nem nevezhet a bajnokságba) a 32.  § (1) bekezdésében foglalt eseten túlmenõen:]
„a) az a sportvállalkozás, sportegyesület, sportszövetség, amellyel szemben a bíróság elrendelte a sportszervezet
felszámolását, továbbá amely sportszervezet végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt áll,
b) az a sportegyesület, sportszövetség, amely elhatározta feloszlását.”

(2) Az Stv. 33.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A versenyrendszerben (bajnokságban)  való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre irányuló szerzõdés semmis.
E rendelkezés alól kivételt képez, ha:]
„a) a sportegyesület versenyrendszerben (bajnokságban)  való részvétel céljából gazdasági társaságot alapít (abban
tagként részt vesz), és az indulási jogot erre a társaságra ruházza át,”

32.  § Az Stv. 34.  § (3)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A sportszövetség hivatásos, illetve vegyes (nyílt) versenyrendszerére vonatkozó szabályzatában meghatározhatja
a hivatásos sportoló részére a sportszervezet részérõl fizethetõ munkabér vagy megbízási díj és egyéb juttatások
együttes alsó és felsõ határát, továbbá a részére fizethetõ igazolási, valamint átigazolási juttatások legalacsonyabb és
legmagasabb mértékét, és a sportszervezet adott sportágban tevékenykedõ összes hivatásos sportolója részére
fizethetõ valamennyi juttatás alsó és felsõ határát.
(4) A sportszövetség a hivatásos sportolók érdekképviseletét ellátó szakszervezettel kollektív szerzõdést köthet.”

33.  § (1) Az Stv. 36.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A sporttevékenység, illetve a sportversenyek (mérkõzések) televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus-digitális
technikákkal (pl. internet) történõ közvetítésének, rögzítésének és ezek kereskedelmi célú hasznosításának
engedélyezése, továbbá a versenyrendszer (bajnokság) kiírása, szervezése, lebonyolítása vagyoni értékû jogot képez.”

(2) Az Stv. 36.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A válogatott keretek mérkõzéseivel (versenyeivel), valamint a versenyrendszer (bajnokság) kiírásával,
szervezésével, lebonyolításával – ideértve a válogatott keretek mérkõzéseivel (versenyeivel), valamint
a versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett versenyekkel, mérkõzésekkel kapcsolatos online fogadások
engedélyezésével – kapcsolatos vagyoni értékû jogok a sportszövetséget illetik meg.”

34.  § (1) Az Stv. 37.  § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a (2) bekezdés
a következõ d) ponttal egészül ki:
„(2) A vagyoni értékû jogok elvonásáért a 36.  § (4) bekezdésében megjelölt jogosultak részére a sportszövetségnek
elõre meghatározott és a közvetítési jog piaci értékével arányos ellenértéket kell fizetnie. Az ellenérték megállapítása
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és az értékesítési szerzõdés megkötése elõtt a sportszövetségnek ki kell kérnie az érintett sportszervezetek
álláspontját. Ezt követõen az ellenértéket a szövetségi szabályzatban meghatározott módon úgy kell megállapítani,
hogy az a sportág sajátosságainak megfelelõen arányosan vegye figyelembe:”
„d) a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójában foglaltakat.”

(2) Az Stv. 37.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A sportszövetség a sportszövetség elnökségének választása szerint a sportszervezeteket illetõ vagyoni értékû
jogok hasznosításából származó ellenértékbõl csak az alábbiak szerinti egyik módszer alapján megállapított összeget
vonhatja el maga számára:
a) azt az összeget, amely a sportszövetségnek a közvetítésekkel kapcsolatos szervezési költségeit fedezi vagy
b) a vagyoni értékû jogok hasznosításából származó ellenérték legfeljebb öt százalékáig terjedõ költségátalányt.”

35.  § Az Stv. 38.  §-át megelõzõ VI. Fejezet és a 38–46/A.  §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„VI. FEJEZET
A SPORT CIVIL IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE
A Magyar Olimpiai Bizottság
38. § (1) A MOB a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban NOB) által kizárólagos nemzeti olimpiai
bizottságként elismert, a sporttal összefüggõ – e törvényben meghatározott – országos közfeladatokat ellátó
köztestület, amely a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minõsül. A MOB jogosult
Magyarország címerének és zászlajának használatára. A MOB-ot a Fõvárosi Törvényszék tartja nyilván.
(2) A MOB mûködésének részletes szabályait a NOB szabályainak (különösen az Olimpiai Chartának), valamint
e törvény és a külön jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a közgyûlés által elfogadott alapszabály
határozza meg.
(3) A MOB feladatai az olimpiai mozgalom területén elsõsorban:
a) végrehajtja a NOB alapszabályában és egyéb szabályzataiban a nemzeti olimpiai bizottságok részére megállapított
célkitûzéseket és feladatokat,
b) a szakszövetségekkel együttmûködve elõsegíti a versenyzõk olimpiai játékokra  való felkészülését, illetve
részvételét,
c) fejleszti az olimpiai mozgalmat,
d) ápolja az olimpiai eszmét,
e) az olimpiai mozgalom érdekében védi az olimpiai jelképeket, szimbólumokat,
f) kizárólagos jogokat gyakorol – a NOB elõírásaival összhangban – az alábbi területeken:
fa) a sportágak és a sportolók nevezése és sportszakemberek akkreditálása a nyári és téli olimpiai játékokra, a nyári és
téli ifjúsági olimpiai játékokra, valamint az európai ifjúsági olimpiai fesztiválra, a NOB és az Európai Olimpiai Bizottság
által elismert sporteseményekre, játékokra, továbbá a nyári és a téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválokra,
fb) az olimpiai jelkép, zászló, jelvény, jelmondat, himnusz, valamint az „olimpia” és az „olimpiai” elnevezés
kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása, illetve ezek mások általi használatának, hasznosításának engedélyezése,
valamint az ezzel kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlása, illetve az ezekkel  való rendelkezés.
(4) A MOB feladatai a fogyatékosok sportja területén – az (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – elsõsorban:
a) a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság magyarországi tagszervezeteként mûködõ, Magyar Paralimpiai Bizottság útján
végrehajtja a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság alapszabályában és egyéb szabályzataiban a nemzeti paralimpiai
bizottságok és tagszervezetei részére megállapított célkitûzéseket és feladatokat,
b) a szakszövetségekkel, sportszövetségekkel együttmûködve elõsegíti a sportolók nyári és téli paralimpiai játékokra,
és egyéb nemzetközi versenyekre történõ felkészülését, illetve részvételét,
c) fejleszti a paralimpiai mozgalmat,
d) a paralimpiai mozgalom érdekében védi a paralimpiai játékok jelképeit,
e) a paralimpiai mozgalom eszményének jegyében segíti az érintett ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését,
támogatja a tisztességes játék (fair play) szellemében  való versenyzést, fellép a sportmozgalomra ható káros
jelenségek ellen,
f) közremûködik az olimpiai központok fogyatékosok sportjának speciális igényeit szolgáló fejlesztésében és szakmai
tevékenységének kidolgozásában,
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g) a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság magyarországi tagszervezeteként mûködõ, Magyar Paralimpiai Bizottság
részére biztosítja kizárólagos jogok gyakorlását – a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elõírásaival összhangban –
az alábbi területeken:
ga) a sportágak és a sportolók nevezése a paralimpiai játékokra,
gb) a paralimpiai jelkép, zászló, jelvény, jelmondat, himnusz kereskedelmi vagy egyéb célú használata, illetve ezek
mások általi használatának, hasznosításának engedélyezése,
h) a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága hazai tagszervezetével együttmûködve elõsegíti a sportolók nyári és téli
siketlimpiai játékokra, és egyéb nemzetközi versenyekre történõ felkészülését, illetve részvételét,
i) végrehajtja a Nemzetközi Speciális Olimpia, a Szervátültetettek Világjátékainak Szövetsége, a Siketek Nemzetközi
Sportbizottsága alapszabályában és egyéb szabályzataiban a nemzeti speciális világjáték szervezetek részére
megállapított célkitûzéseket és feladatokat,
j) az érintett sportszövetségekkel együttmûködve elõsegíti és koordinálja a magyar sportolók speciális világjátékokon 
 való részvételét,
k) támogatja a nem paralimpiai versenyekhez illeszkedõ, nemzetközi versenyrendszerrel rendelkezõ, fogyatékos
sportszövetségek hazai sportrendezvényeit,
l) részt vesz a fogyatékosok nemzetközi sportszervezeteinek tevékenységében,
m) közös és integrált sportrendezvényeket, verseny- és szabadidõsport programokat szervez a különbözõ
fogyatékosságú, valamint nem sérült emberek számára, fejleszti a fogyatékosok sportjának egyes területeit,
n) a fogyatékosok diák- és szabadidõsportja területén népszerûsíti a fogyatékosok sportját, aminek keretén belül
a fogyatékosok diák- és szabadidõsportjával foglalkozó sportszervezetek programjainak meg valósításával szélesíti
a sport tömegbázisát,
o) részt vesz a fogyatékosok szabadidõsportjának nemzetközi együttmûködésében.
(5) A (4) bekezdés a)–e) és g) pontjában meghatározott kizárólagos jogokat a MOB a 45.  § (2) bekezdés d) pontjában
meghatározott, a paralimpiai mozgalmat képviselõ, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság magyarországi
tagszervezeteként mûködõ, fogyatékosok országos sportszövetségének minõsülõ – 29.  § (3) bekezdése szerinti – tagja 
útján gyakorolja.
(6) A MOB feladatai a nem olimpiai sportágak területén elsõsorban:
a) szervezi a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége (IWGA) Világjátékain és a Nemzetközi Sportszövetségek
Szövetségének (Sportaccord) Világjátékain  való magyar részvételt és az arra  való felkészülés szakmai feladatait,
b) részt vesz a nem kormányzati nemzetközi sportszervezetek, különösen az Európai Nem Kormányzati
Sportszervezetek Szövetségének (ENGSO) tevékenységében, amely feladatkört nem kizárólag a nem olimpiai
sportágakkal összefüggésben gyakorolja.
(7) A MOB feladatai az utánpótlás-nevelés területén elsõsorban:
a) elkészíti a magyar sport utánpótlás-nevelési koncepcióját,
b) megszervezi, integrálja és végrehajtja a fiatal sportolók általános és sportági felkészítésének tudományos
vizsgálatát, közremûködik a korszerû edzésmódszerek kidolgozásában, alkalmazásában, és segíti a hatékony
módszerek és eljárások széles körû elterjesztését,
c) irányítja, felügyeli és mûködteti a tehetséggondozó, élutánpótlás-nevelõ programokat és a sportiskolai programot,
együttmûködik a programokban szereplõ országos sportági szakszövetségekkel,
d) – a nemzeti sportinformációs rendszer részeként – kialakítja és mûködteti az utánpótlás-nevelés információs és
továbbképzési rendszerét,
e) megszervezi és biztosítja a tehetséggondozó programokba bekerült sportolók magas színvonalú
edzésmunkájának feltételeit, szakmai segítséget nyújt a sportszövetségek ez irányú munkájához,
f) szervezeti egységén keresztül sportkutatási-módszertani és tudományos tevékenységet folytat: megfogalmazza
a szakmai-kutatási feladattervezeteket, ellátja és koordinálja a kutatási feladatokat, részt vesz a mûködõ
sportágfejlesztési programokban, ellátja azok szakmai – tudományos felügyeletét, sportszakmai fórumokat hív össze,
valamint részt vesz a hazai és nemzetközi sportkutatási feladatok elvégzésében, kutatási programok szervezésében,
végrehajtásában,
g) együttmûködik, folyamatos szakmai kapcsolatot tart a sport területén felsõfokú képzést, szakképzést,
továbbképzést folytató felsõoktatási intézményekkel, valamint a sportegészségügyi feladatokat ellátó egészségügyi
intézményekkel,
h) a köznevelési típusú sportiskolák szakmai és módszertani feladatainak ellátása érdekében közoktatási szakértõi
tevékenységet lát el,
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i) az utánpótlás-nevelési források hatékony felhasználása érdekében szakmai fejlesztési és támogatási rendszert
mûködtet.
(8) A MOB feladatai a diák-hallgatói sport területén elsõsorban:
a) a sportszövetségi integrált mûködés keretében a diák- és fõiskolai-egyetemi sport országos sportszövetségével
együttmûködve biztosítja a sportszövetségek és a diák- és fõiskolai-egyetemi sportszövetségek, valamint a diák- és
fõiskolai-egyetemi sport területén mûködõ sportszervezetek közötti szakmai feladatok összehangolt ellátását,
b) támogatja a sportolói kettõs karrier (életút) program bevezetését, mûködését;
c) a diák- és fõiskolai-egyetemi sport országos sportszövetségével együttmûködve szervezi a diák és
fõiskolai-egyetemi sport kiemelkedõ nemzetközi sporteseményein  való magyar részvételt és az arra  való felkészülést.
(9) A MOB feladatai a szabadidõsport területén elsõsorban:
a) a szabadidõsportot népszerûsítõ tevékenységet végez, aminek keretében a szabadidõsporttal foglalkozó integrált
sportszövetségi és diák-, fõiskolai-egyetemi sportprogramok meg valósításán, valamint elsõdlegesen
szabadidõsport-tevékenység szervezésére létrehozott sportszervezetek támogatásán keresztül szélesíti a sport
tömegbázisát, a testmozgás, egészséges életmód népszerûsítésére vonatkozó programok támogatásával hozzájárul
a sport kedvezõ hatásainak, értékeinek elterjesztéséhez,
b) részt vesz a szabadidõsporttal kapcsolatos nemzetközi együttmûködésben.
39. § A MOB stratégiai jellegû feladatai elsõsorban:
a) a sport civil szervezetei közötti koordinációs tevékenységet végez, elõkészíti a sport átfogó fejlesztési koncepcióját,
b) a sport stratégiai fejlesztési céljainak meghatározásában együttmûködik a sportpolitikáért felelõs miniszterrel,
c) figyelemmel kíséri a sportszövetségek által elkészített sportági stratégiai fejlesztési koncepciók meg valósítását,
d) részt vesz a versenysporttal, az utánpótlás-neveléssel, a diák- és fõiskolai-egyetemi sporttal, a fogyatékosok
sportjával, valamint a szabadidõsporttal kapcsolatos döntés-elõkészítésben,
e) együttmûködik az állami szervekkel, valamint a civil szervezetekkel a sport stratégiai fejlesztési céljainak
meghatározásában, illetve meg valósításában,
f) az olimpiai mozgalom eszményének jegyében segíti az ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését, felvilágosító
kampánnyal és más eszközökkel támogatja a tisztességes játék (fair play) szellemében  való versenyzést, fellép
a sportmozgalomra ható káros jelenségek (különösen a tiltott teljesítményfokozás, valamint a verseny, mérkõzés
eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történõ befolyásolása és a fogadási csalás) ellen,
g) meghatározza a versenyzõk minõsítési szintjeit – együttmûködésben az országos sportági szakszövetségekkel és
az országos sportági szövetségekkel –,
h) a 64.  § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – elláthatja az olimpiai központokról  szóló kormányrendeletben
meghatározott állami tulajdonban álló sportlétesítmények vagyonkezelését,
i) kidolgozza a sportolóvá válás gondozásának módszertanát a kiválasztástól a nemzetközi szintû teljesítményig,
j) segíti, koordinálja a sport különbözõ területeinek szakmai munkáját,
k) kialakítja a támogatási rendszerek minõségbiztosítási rendszerét és követelményeit,
l) négyéves ciklusokban megtervezi az olimpiai, paralimpiai és siketlimpiai játékokra, valamint a világjátékokra és
a speciális világjátékokra történõ felkészülés, támogatás rendszerét,
m) hozzájárul a nemzetközi szintû felkészülés és versenyzés feltételeinek biztosításához,
n) segíti a korszerû szakmai munkához szükséges ismeretek széles körben terjesztését, azok alkalmazását.
40. § A MOB sportigazgatási feladatai elsõsorban:
a) kezdeményezi a sporttal kapcsolatos kormányzati intézkedések, szabályozási koncepciók megtételét, véleményezi
a sporttal kapcsolatos jogszabálytervezeteket,
b) a doppingellenes tevékenységrõl  szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint ellátja a doppingellenes
tevékenységgel összefüggõ sportszakmai feladatait,
c) ellátja az olimpiai járadékkal és a Nemzet Sportolója Címmel összefüggõ, e törvényben, továbbá az olimpiai
járadékról és a Nemzet Sportolója Cím adományozásáról  szóló kormányrendeletekben meghatározott közigazgatási
hatósági feladatokat,
d) ellátja a versenyengedélyek kiadásával kapcsolatos – a nemzeti sportinformációs rendszerrõl  szóló
kormányrendeletben meghatározott – adminisztratív feladatokat, meghatározza a versenyengedély sportágaktól
függetlenül egységes formáját, valamint együttmûködik a sportpolitikáért felelõs miniszterrel a nemzeti
sportinformációs rendszer mûködtetésében, továbbá adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszer részére,
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e) együttmûködik a sportpolitikáért felelõs miniszterrel a sportszakemberek képzési, továbbképzési, valamint
foglalkoztatási céljait szolgáló programok meghatározásában, segíti a sportszövetségek kötelezõ
sportszakember-továbbképzési feladataik ellátását,
f) együttmûködik a sportpolitikáért felelõs miniszterrel a sporttudomány fejlesztésével összefüggõ szakmai feladatok
ellátásában,
g) az országos sportági szakszövetségi és az országos sportági szövetségi jogállás bírósági bejegyzését megelõzõen
igazolja a 20.  § (4)–(5) bekezdésében és a 28.  § (1)–(2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását,
h) biztosítja a Sport Állandó Választottbíróság mûködési feltételeit.
41.  § A MOB feladatai a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetébõl származó 
állami sportcélú támogatások tervezésével, elosztásával, felhasználásával, elszámolásával és ellenõrzésével
kapcsolatos – az e törvényben és az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról  szóló miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint – a következõk:
a) a központi költségvetés tervezésének idõszakában – az 57.  § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, minden év
június 30-ig – a központi költségvetési támogatások elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó javaslatot küld
a sportpolitikáért felelõs miniszter részére a 39.  § c) pontja szerinti sportági stratégiai fejlesztési koncepciók
figyelembevételével,
b) meghatározza az állami sportcélú támogatások felosztási elveit,
c) dönt a feladatkörébe tartozó, költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatások
felhasználásáról és folyósítja a támogatásokat,
d) koordinálja és folyamatosan nyomon követi az állami sportcélú támogatás felhasználását,
e) ellenõrzi az éves támogatási programok meg valósításának folyamatában (az adminisztratív célú támogatások
kivételével) benyújtott negyedéves szakmai elõrehaladási jelentéseket és azok eredményérõl tájékoztatja
a sportpolitikáért felelõs minisztert,
f) részt vesz az állami sportcélú támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolási feladatokban, ennek keretében:
fa) elszámoltatja a kedvezményezettet a továbbadott állami sportcélú támogatásról,
fb) elszámol a 46/A.  § (1) bekezdésében meghatározott állami sportcélú támogatással,
g) mûködteti a sportösztöndíjrendszert,
h) a sportpolitikáért felelõs miniszter közremûködésével ellátja a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók,
azok özvegyei, valamint a kiemelkedõ sporteredmények elérésében közremûködõ nyugdíjas sportszakemberek
erkölcsi és anyagi megbecsülését, gondozza a sporttémájú mûvészeti pályázati programokat.
42. § (1) A MOB tagjai
a) azok a büntetlen elõéletû magyar állampolgárok, valamint az olimpiai sportágak azon képviselõi, akik elismerik és
magukénak vallják az olimpiai eszmét, készek elõsegíteni a MOB mûködését, akiket a MOB alapszabályában felsorolt
szervek és szervezetek képviselõiként taggá delegálnak, illetve akik a MOB alapszabályában foglaltak szerint
személyes jogosultság alapján válnak tagokká
b) – a MOB alapszabályának elfogadása esetén – alanyi jogon a szakszövetségek, az országos sportági szövetségek,
az országos szabadidõsport-szövetségek, valamint az országos diák- és hallgatói sportszövetségek,
c) alanyi jogon a fogyatékosok országos sportszövetségei, azok a szakszövetségek és országos sportági szövetségek,
amelyek sportága szerepel a Paralimpia, illetve a Siketlimpia programjában vagy tevékenységi köre kiterjed
a fogyatékossággal élõk versenysportjára, vagy amelyek integrált versenyrendszert mûködtetnek, vagy amelyeknél
az épek versenyrendszerében fogyatékos sportolók is részt vesznek.
(2) A MOB tagjait a fõtitkár vagy az azzal azonos jogállású tisztségviselõ (a továbbiakban együtt: MOB-fõtitkár) tartja
nyilván.
(3) A MOB leendõ tagja tagfelvételi kérelmének, illetve a személyes jogosultság alapján a MOB tagjává váló személy
a tagfelvételre irányuló nyilatkozatának benyújtásával egyidejûleg hatósági bizonyítvánnyal igazolja a MOB-fõtitkár
részére azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû.
(4) A MOB elnökségi tagjának jelölt személy az elnökségi taggá választását megelõzõen a MOB-fõtitkár részére
hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû.
(5) A
a) MOB tagja a tagság fennállása alatt a MOB elnökének felhívására,
b) MOB elnökségi tagja az elnökségi megbízatásának idõtartama alatt a közgyûlés írásbeli – a mulasztás
jogkövetkezményeinek ismertetését tartalmazó – felhívására
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a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, vagy ha e határidõn belül a felhívott személyén kívül álló ok  miatt
nem lehetséges, az ok megszûnését követõen haladéktalanul, a MOB fõtitkár részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja 
azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû.
(6) Ha a MOB tagja, illetve a MOB elnökségi tagja igazolja, hogy büntetlen elõéletû, a MOB a bûnügyi nyilvántartó szerv
által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási
díjat részére megtéríti.
(7) Ha a MOB tagja, illetve a MOB elnökségi tagja büntetett elõéletûvé válik, vagy az (5) bekezdésben meghatározott
igazolási kötelezettségének a teljesítését elmulasztja, tagsági jogviszonya, illetve elnökségi tagsági megbízatása
megszûnik.
(8) A MOB-fõtitkár
a) a (3) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a MOB-tagságról meghozott döntés idõpontjáig,
b) a (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a MOB elnökségi tagságról meghozott döntés idõpontjáig,
c) az (5) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a MOB-tag tagsági viszonyának megszûnéséig
kezeli.
43. § (1) A MOB legfelsõbb szerve a közgyûlés, amely a tagok összességébõl áll. A közgyûlésben az alapszabályban
rögzített számú helyet kell biztosítani az olimpiai sportágak országos szakszövetségei által jelölt személyeknek azzal,
hogy számuknak meg kell haladnia a MOB tagjai létszámának felét. A MOB alapszabálya lehetõvé teheti, hogy
– az arányosság elvének betartásával – egy tag több képviselõt is küldjön – tagsági jogokkal – a közgyûlésbe. A MOB
közgyûlésének részletes összetételét a MOB alapszabálya határozza meg.
(2) A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az elnök, valamint az elnökség többi tagjának, a felügyelõ szerv (felügyelõbizottság) elnökének és választott
tagjainak megválasztása és visszahívása,
c) az elõzõ évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi költségvetés (pénzügyi és szakmai
terv) elfogadása,
d) az ügyintézõ és képviseleti szerv (elnökség) éves beszámolójának elfogadása,
e) döntés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe utal.
(3) A MOB közgyûlésén a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium képviselõje, valamint
a felügyelõbizottság elnöke tanácskozási joggal vehetnek részt.
(4) A MOB-ügyintézõ és képviseleti szerve a tagok által ilyen célból – az alapszabályban meghatározottak szerint –
közvetlenül vagy közvetett úton választott testület (elnökség). A MOB elnökségének tagjai: az elnök, alelnökökként
a 45.  § (2) bekezdés szerinti tagozatok vezetõi, valamint a MOB alapszabályában meghatározott további személyek és
szervezetek képviselõi. Az elnökség tagja büntetlen elõéletû magyar állampolgár lehet. A MOB elnökségének tagja
nem lehet állami vezetõ.
(5) Az elnökség ülésére – tanácskozási joggal – meg kell hívni a felügyelõbizottság tagjait, valamint a sportpolitikáért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium képviselõjét.
44. § (1) A MOB mûködését és gazdálkodását felügyelõbizottság ellenõrzi. A felügyelõbizottság elnökét és két tagját
a közgyûlés választja meg és hívja vissza, egy tagját a sportpolitikáért felelõs miniszter, egy tagját pedig
az Országgyûlés sportért felelõs bizottsága nevezi ki és hívja vissza. A felügyelõbizottság tagjainak megbízatása öt évre 
szól.
(2) A felügyelõbizottság – a MOB közgyûlése által elfogadott – éves ellenõrzési munkaterv alapján látja el feladatát.
(3) A felügyelõbizottság írásbeli jelentése hiányában a közgyûlés a 43.  § (2) bekezdés c)–d) pontjai szerinti
beszámolókról és a MOB költségvetésérõl nem dönthet. A MOB alapszabálya határozza meg a MOB közgyûlése és
elnöksége elé kizárólag a felügyelõbizottság elõ zetes véleménye alapján terjesztendõ további ügyek körét.
A felügyelõbizottság feladatkörében eljárva, azzal összefüggésben a MOB irataiba betekinthet, a MOB tagjától és
tisztségviselõjétõl felvilágosítást kérhet.
(4) Ha a felügyelõbizottság a feladatai ellátása során jogszabályt, az alapszabályt, a MOB valamely testületének
döntését vagy egyébként a MOB érdekeit sértõ körülményt észlel, az arra jogosult számára intézkedési javaslatot tesz,
illetve jogosult – jogszabály vagy az alapszabály megsértése esetén köteles – a napirend megjelölésével a közgyûlés
összehívását kezdeményezni.
(5) A felügyelõbizottság – az alapszabály vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel – maga állapítja meg mûködésének
részletes szabályait, amit a közgyûlés hagy jóvá.
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(6) A MOB elnökségének tagjai és azok Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói nem lehetnek
a felügyelõbizottság tagjai. Az alapszabály az összeférhetetlenség további eseteit is megállapíthatja, valamint
rendelkezik az összeférhetetlenségi ok felmerülése esetén követendõ eljárásról.
(7) A MOB gazdálkodását a felügyelõbizottság mellett az elnökség által megbízott könyvvizsgáló is ellenõrzi.
A könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a közgyûlés a 43.  § (2) bekezdés c)–d) pontjai szerinti beszámolókról és
költségvetésrõl nem dönthet.
45. § (1) A MOB e törvényben meghatározott közfeladatainak ellátását a versenysport, az utánpótlás-nevelés és a diák-
és fõiskolai-egyetemi sport, a fogyatékosok sportja, valamint a szabadidõsport területén mûködõ szervezeti egységek
(a továbbiakban: szakmai tagozat) segítik. A szakmai tagozatok létrehozásáról, feladat- és hatáskörükrõl,
mûködésükrõl és gazdálkodásukról – e törvény rendelkezéseinek megfelelõen – a MOB alapszabálya rendelkezik.
(2) A MOB-ban
a) olimpiai sportágak versenysportjáért,
b) nem olimpiai sportágak versenysportjáért,
c) utánpótlás-nevelésért és diák- és fõiskolai-egyetemi sportért,
d) fogyatékosok sportjáért, valamint
e) szabadidõsportért
felelõs szakmai tagozatok mûködnek.
(3) A szakmai tagozatokat, valamint más szervezeti egységeket a MOB az alapszabályában jogi személyiséggel
ruházhatja fel.
(4) A MOB tagját a választása szerinti – tevékenysége alapján meghatározott – szakmai tagozatokba fel kell venni.
A MOB tagja egyidejûleg több szakmai tagozat tagja is lehet, de szavazati joggal két közgyûlés közötti idõszakban csak
a választása szerinti egy szakmai tagozatban rendelkezik, egyéb szakmai tagozatban tagként tanácskozásra jogosult.
(5) A szakmai tagozat a MOB alapszabályában meghatározott módon:
a) megállapíthatja a szervezetére és mûködésére vonatkozó szabályokat és megválaszthatja a tisztségviselõit azzal,
hogy a szakmai tagozat elnöke a MOB alelnöke,
b) a mûködéséhez szükséges vagyonnal rendelkezhet azzal, hogy a MOB 46/A.  § szerinti bevételeibõl
az alapszabályban meghatározott módon részesedhet és – ha a mûködéséhez szükséges vagyonnal rendelkezik, akkor 
– a szakmai tagozat mûködéséhez szükséges vagyont önálló pénzforgalmi számlán kell nyilvántartania és kezelnie,
c) kidolgozza a tevékenységi körére vonatkozó szakmai programját,
d) koordinálja a szakmai tagozat tevékenységi körébe tartozó sportágfejlesztési tervek kidolgozását a szakmai
tagozat tagsága tekintetében,
e) összehangolja a szakmai tagozat tagjainak a d) pont szerint kidolgozásra kerülõ szövetségi szintû sportágfejlesztési
terveit,
f) javaslatot tesz a MOB részére a tevékenységének támogatására szolgáló állami sportcélú támogatás
felhasználására,
g) közremûködik az állami sportcélú támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolási feladatok elõkészítésében,
h) javaslatot tehet a szervezetére és mûködésére vonatkozó szabályok megállapítására, módosítására,
i) meghatározhatja a szakmai tagozat MOB közgyûlésében  való képviseletének szabályait,
j) használhatja a MOB „szakmai tagozata” elnevezést.
(6) A szakmai tagozatok véleményezési és – az alapszabályban foglaltak szerint a szakmai területüket érintõ
ügyekben – egyetértési joggal rendelkeznek.
(7) A szakmai tagozatra vonatkozó részletes szabályokat, így különösen a szakmai tagozatok vezetésének,
– a (8) bekezdésre is figyelemmel – képviseletének, mûködésének és gazdálkodásának rendjét a MOB alapszabálya
tartalmazza.
(8) A fogyatékosok sportjáért felelõs szervezeti egységben a MOB alapszabályban rögzített számú helyet kell
biztosítani a Magyar Paralimpiai Bizottság tagszervezetei által jelölt személyeknek azzal, hogy számuknak meg kell
haladnia a szervezeti egység MOB tagjai létszámának felét.
46. § (1) A MOB mûködése felett a törvényességi ellenõrzést az ügyészség látja el.
(2) Ha a mûködés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész keresettel a bírósághoz fordulhat. Az ügyész
által indított perek a Fõvárosi Törvényszék hatáskörébe tartoznak. A Fõvárosi Törvényszék az ügyész keresete alapján
szükség esetén:
a) megsemmisítheti a MOB bármely szervének törvénysértõ határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát 
rendelheti el,
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b) a mûködés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a MOB közgyûlését, vagy határidõ tûzésével
a törvényes mûködés helyreállítására kötelezheti a közgyûlést, és minderrõl értesíti a MOB-nál választott
felügyelõbizottságot is,
c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén, vagy ha a MOB-nak nincs szabályosan megválasztott ügyintézõ és
képviseleti szerve, vagy az a törvénysértõ állapot megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi meg,
a MOB-nak vagy egyes szerveinek mûködését felfüggeszti, egyidejûleg – a törvénysértõ állapot megszüntetésének
idõtartamára, de legfeljebb a kijelöléstõl számított kilencven napra – felügyelõ biztost jelöl ki.
(3) A Fõvárosi Törvényszék meghatározhatja a felügyelõ biztos feladatait, a jogszerûség helyreállítására határidõt
szabhat, és szükség szerint – a felügyelõ biztos felmentésével vagy anélkül – új felügyelõ biztost rendelhet ki.
A felügyelõ biztos – szükség esetén – köteles a mûködés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul
összehívni a MOB illetékes szervét. Ha a MOB a mûködés törvényességét helyreállította, mûködésének felfüggesztését
meg kell szüntetni.
(4) Nem rendelhet ki felügyelõ biztosként az, aki nem lehet a MOB elnökségének tagja. A felügyelõ biztos
tevékenységérõl és annak eredményérõl tájékoztatja a Fõvárosi Törvényszéket és a sportpolitikáért felelõs minisztert.
A felügyelõ biztos költségtérítését a bíróság állapítja meg, és a MOB viseli.
(5) A felügyelõ biztos e jogkörében végzett tevékenysége során, azzal összefüggésben nem utasítható.
46/A.  § (1) Az állam – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – évente biztosítja a MOB mûködési kiadásait.
(2) A MOB az állami támogatás mellett a tagdíjból és a tagok által nyújtott más hozzájárulásokból, szponzori és egyéb
bevételekbõl gazdálkodik. A MOB a tagdíjakból, a tagok által nyújtott más hozzájárulásokból, szponzori és egyéb
forrásból származó bevételeinek, az alapszabályban meghatározott részét átadhatja a szakmai tagozatai részére azok
mûködésének biztosítására.”

36.  § (1) Az Stv. 47.  §-ának (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(A Sport Állandó Választottbíróság az e törvényben megállapított eltérésekkel a választottbíráskodásról  szóló törvény
rendelkezései szerint jár el – a felek kölcsönös alávetési nyilatkozata alapján egyezség létrehozására törekedve – az alábbi
sporttal kapcsolatos ügyekben:)
„d) a MOB, valamint a tagjai közötti, sporttal kapcsolatos jogvitákban,”

(2) Az Stv. 47.  § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Sport Állandó Választottbíróság a MOB keretén belül mûködik. Elnökét és legalább tizenöt tagját a MOB
elnöksége négy évre választja meg a jogi szakvizsgával és legalább öt év joggyakorlattal rendelkezõ, a sport területén
tapasztalatokkal rendelkezõ jogászok közül.
(7) A Sport Állandó Választottbíróság eljárási szabályzatát maga állapítja meg. A szabályzat hatálybalépéséhez a MOB
elnökének elõ zetes jóváhagyása szükséges.”

37.  § (1) Az Stv. 49.  § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A sport társadalmilag hasznos céljainak meg valósítása érdekében az állam:)
„d) az e törvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás mûködésére vonatkozó jogszabályokban, valamint 
az állami sportcélú támogatásokról  szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – elsõsorban
a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás elõtérbe helyezésével, pályázati úton történõ források
rendelkezésre bocsátásával – részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport,
a fõiskolai-egyetemi sport, a szabadidõsport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott
sportfeladatok finanszírozásában,”

(2) Az Stv. 49.  §-ának h)–j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A sport társadalmilag hasznos céljainak meg valósítása érdekében az állam:)
„h) a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlõséget biztosító egyéb követelmények
figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hoz létre a létesítményfejlesztés
tervezése és végrehajtása során a sport-világesemények (olimpia, Paralimpia, Siketlimpia, világbajnokságok,
Európa-bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események (nemzetközi sportszövetségi, sporttudományi
kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra kialakításának lehetõségére is figyelemmel,
i) gondoskodik az állami tulajdonban lévõ sportlétesítmények fenntartásától, fejlesztésérõl és rendeltetésszerû
hasznosításáról,
j) elõsegíti a nem állami tulajdonban lévõ sportlétesítmények építését, karbantartását, korszerûsítését,
akadálymentesítését, illetve fejlesztését,”
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(3) Az Stv. 49.  §-ának m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A sport társadalmilag hasznos céljainak meg valósítása érdekében az állam:)
„m) támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak részvételét
az olimpiákon, paralimpiákon, és siketlimpiákon és más, az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedõ jelentõségû
nemzetközi sportversenyein,”

(4) Az Stv. 49.  §-ának p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A sport társadalmilag hasznos céljainak meg valósítása érdekében az állam:)
„p) biztosítja a nemzeti sportinformációs rendszer mûködésének feltételeit,”

38.  § Az Stv. 50.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kormány:
a) a költségvetésrõl  szóló törvénnyel összhangban – figyelemmel a környezet- és természetvédelem érdekeire,
valamint az egészségügyi és az esélyegyenlõséget biztosító egyéb követelményekre – meghatározza a sport állami
támogatásának, valamint az állami támogatás felhasználásának és ellenõrzésének alapvetõ célkitûzéseit, rendszerét,
módszereit,
b) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttmûködésben, ideértve a sporttal kapcsolatos feladatokat ellátó
nemzetközi szervezetek munkájában  való részvételt,
c) elõkészíti és megköti a sporttal kapcsolatos, a hatáskörébe tartozó nemzetközi szerzõdéseket,
d) a sportpolitikáért felelõs miniszter javaslata alapján a nemzetközi sportszervezetek (jogtulajdonosok) által
megkívánt garanciát vállal a kiemelt nemzetközi sportrendezvények (különösen olimpia, Paralimpia, Siketlimpia és
speciális világjátékok, világbajnokság, Európa-bajnokság) és sportdiplomáciai események magyarországi
megrendezéséhez,
e) a sportkultúra fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása során támogatja a határon túli magyar
sportkapcsolatok fejlesztését.”

39.  § (1) Az Stv. 51.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A sportpolitikáért felelõs miniszter:
a) A MOB által a sport valamennyi területére nézve elõkészített, a sport állami támogatásának is alapjául szolgáló
sportfejlesztési stratégia, és a sportszövetségek által elkészített, a MOB egyes szakmai tagozatai által összehangolt,
a MOB-on keresztül a sportpolitikáért felelõs minisztériumhoz benyújtott sportágfejlesztési tervek alapján elõkészíti
a sporttal kapcsolatos kormányzati döntéseket,
b) az 56.  § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel ellátja a sportcélú központi állami pénzeszközök tervezésével,
elosztásával kapcsolatos, e törvényben és az államháztartás mûködésére, valamint az állami sportcélú támogatásra
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat, – a MOB-bal történõ, e törvényben meghatározott
együttmûködés alapján – meghatározza a pénzeszközök elosztásának részletes elõírásait, ellenõrzi a pénzeszközök
felhasználását, gondoskodik a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetésérõl,
c) gondoskodik a sporttal kapcsolatos kormányzati döntések végrehajtásáról,
d) szakmai támogatást nyújt a helyi önkormányzatok sporttal összefüggõ feladatainak ellátásához,
e) együttmûködik az Országos Területfejlesztési Tanáccsal, a regionális fejlesztési tanácsokkal, a megyei
területfejlesztési tanácsokkal, illetve a térségi fejlesztési tanácsokkal,
f) együttmûködik a MOB-bal, valamint kapcsolatot tart a sport területén mûködõ civil, érdek-képviseleti szervekkel,
g) – a (2a) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – ellátja a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggõ
következõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat:
ga) a Tao. 22/C.  § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
kérelme esetén dönt a Tao. 4.  § 44. pontjában és 22/C.  §-ában meghatározott támogatás feltételét képezõ
sportfejlesztési program jóváhagyásáról,
gb) a Tao. 22/C.  § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
kérelme esetén igazolja a támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultságot, valamint kiállítja
az adókedvezményekre jogosító, a Tao. 4.  § 45. pontja és 22/C.  §-a szerinti támogatási igazolást,
gc) a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggõ adatszolgáltatási tevékenységet végez,
gd) valamennyi támogatott szervezet vonatkozásában ellenõrzi a Tao. 4.  § 44. pontjában és 22/C.  §-ában
meghatározott támogatás rendeltetésszerû felhasználását, a támogatással meg valósuló beruházásokkal érintett
sportcélú ingatlanok és a támogatásból meg valósuló tárgyi eszköz felújítások sportcélú hasznosításának fenntartását,
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ge) kötelezi a támogatott szervezetet a Tao. 4.  § 44. pontja és 22/C.  §-a szerinti támogatás, valamint annak a Tao.
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerinti kamata állam részére történõ
befizetésére, amennyiben a támogatás felhasználásának ellenõrzése során megállapítja, hogy a támogatott szervezet
a támogatást nem rendeltetésszerûen vette igénybe,
gf) kezdeményezi az adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsülõ, szabálytalanul igénybe vett és be nem
fizetett támogatás, valamint annak a Tao. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak
szerint megnövelt összege és kamata behajtását, ha a ge) pont szerinti kötelezés ellenére a támogatott szervezet
a nem rendeltetésszerûen igénybe vett támogatást és annak kamatát nem fizeti be az állam részére,
gg) intézkedik a Tao. 22/C.  § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak a magyar állam javára
történõ bejegyeztetésérõl az ingatlan-nyilvántartásba;
gh) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat,
gi) kapcsolatot tart az állami adóhatósággal, a Tao. szerint nyújtott támogatás ellenõrzésére jogosult más szervekkel,
valamint a 22.  § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljáró látvány-csapatsportág országos sportági
szakszövetségével, ennek keretében a kérelem elbírálását követõ 8 napon belül tájékoztatja a látvány-csapatsportág
országos sportági szakszövetségét az általa kiadott támogatási igazolásokról;
h) gyakorolja az e törvényben, valamint külön jogszabályokban meghatározott hatósági jogköröket,
i) a MOB-bal együttmûködve programokat dolgoz ki
ia) a versenysportnak,
ib) az utánpótlás-nevelésnek,
ic) a diák- és fõiskolai-egyetemi sportnak,
id) a fogyatékosok sportjának,
ie) a szabadidõsportnak (ideértve különösen a gyermek- és ifjúsági sport, a nõk és a családok sportja, a munkahelyi
sport, a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok sportja és a szenior sport),
if) a sportszakemberek képzésének és kötelezõ továbbképzésének,
ig) a sportkultúra fenntartásának és a határon túli magyar sportkapcsolatok ápolásának, fejlesztésének,
ih) a sport szakmúzeumi rendszere fenntartása biztosításának,
ii) a sportpiac fejlõdésének,
ij) a sport egyéb területeinek
támogatására és e programokban elõsegíti az esélyegyenlõséget, továbbá a programok kidolgozását
a népegészségügyi érdekek hatékony érvényesítése céljából az illetékes miniszterekkel együttmûködve végzi,
j) biztosítja a nemzeti sportinformációs rendszer döntés-elõkészítési, statisztikai, valamint sportszakmai, továbbá
szolgáltató elemeinek mûködési feltételeit, üzemeltetését és fejlesztését azzal, hogy biztosítja a nemzeti
sportinformációs rendszerben nyilvántartott adatok statisztikai célokra történõ felhasználását és statisztikai
felhasználás céljából a hivatalos statisztikai szolgálat részére történõ átadását,
k) közremûködik a sportszakember-képzésben és -továbbképzésben a hatáskörébe tartozó feladatok teljesítésében,
valamint a sport szakmai (oktatási, továbbképzési, kutatási, sporttudományos, sportegészségügyi) hátterének
biztosítása érdekében együttmûködik az e feladatokat ellátó intézmények felügyeletét ellátó minisztériumokkal,
l) a MOB-bal együttmûködésben meghatározza az állami sportcélú támogatásban részesülõ kiemelkedõ jelentõségû
sportegészségügyi és sporttudományos feladatokat, javaslatot tesz a sportegészségügyi és a sporttudományos
feladatok ellátásának szervezeti kereteire, és figyelemmel kíséri a feladatok meg valósítását.”

(2) Az Stv. 51.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatot a sportpolitikáért felelõs miniszter az irányítása alatt álló,
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól  szóló kormányrendeletben az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló kormányrendelet
vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel meghatározott sportigazgatási szerv útján látja el.”

40.  § (1) Az Stv. 55.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – a köznevelésrõl  szóló törvényben
meghatározottak szerint – biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök mûködéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó
diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.”

(2) Az Stv. 55.  § (3) bekezdés nyitó szövegrésze és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A megyei és a fõvárosi önkormányzat az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési feladatai körében:”
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„c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények
lebonyolítását.”

(3) Az Stv. 55.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A helyi önkormányzatok – figyelemmel a 49.  § d) pontjában foglaltakra is – a sporttal kapcsolatos feladataik
ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkezõ jogszabályok szerinti
támogatásokban részesülnek.”

41.  § Az Stv. 56.  § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állam a sporttevékenység gyakorlásához az e törvényben a költségvetési törvényben és más, a sport állami
támogatásáról rendelkezõ jogszabályokban meghatározottak szerint pénzügyi támogatást nyújt. Az állami
támogatás:
a) jogszabályban normatív módon meghatározott feltételek szerint és mértékben jogosultság biztosítására, vagy
a MOB útján – a versenysport támogatása esetén – pontértéktáblázat alapján – elõ zetesen kiszámított mûködési
támogatásként szerzõdés alapján,
b) a sportszervezetek, sportszövetségek, helyi önkormányzatok és a MOB által összeállított, a szakmai feladatok
ellátásának következõ évi szakmai tervét, valamint annak finanszírozási koncepcióját tartalmazó támogatási kérelem
benyújtását és annak elbírálását követõen, szerzõdés alapján vagy
c) a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a fõiskolai-egyetemi sport, a szabadidõsport és
a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok támogatására kiírásra kerülõ
pályázat útján, szerzõdés alapján vehetõ igénybe. Az a)–c) pontok szerint biztosításra kerülõ állami sportcélú
támogatásokhoz  való hozzáférés, a támogatások felhasználásának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályaira az e törvényben foglaltakon túl az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló jogszabályokat és az állami
sportcélú támogatásról  szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A sorsolásos szerencsejátékok játékadójának tizenkét százalékát, a bukmékeri rendszerû fogadások játékadójának
ötven százalékát, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadóját külön jogszabályban foglaltak szerint a sport
– a sportfogadás (TOTÓ) játékadója tekintetében a labdarúgás – támogatására felhasználható bevételként kell
elõirányozni, és a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell
megtervezni.
(3) A sportpolitikáért felelõs miniszter a MOB javaslatára rendeletben határozza meg az általa vezetett minisztérium
költségvetési fejezetéhez tartozó állami sportcélú támogatások felhasználásának részletes szabályait.”

42.  § (1) Az Stv. 57.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem kaphat állami sportcélú támogatást:
a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a bíróság elrendelte a csõdeljárást vagy a sportvállalkozás felszámolását,
továbbá amely sportvállalkozás végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt áll,
b) az a sportszövetség vagy sportegyesület, amelynek mûködését a bíróság felfüggesztette, valamint amelynek
megszüntetésére a Civil tv. szerint eljárás van folyamatban,
c) az a sportszövetség vagy sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint a bíróság elrendelte a csõdeljárást vagy
a sportszövetség vagy sportegyesület felszámolását,
d) a sportegyesület, a sportvállalkozás, a sportiskola, az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítvány,
a sportszövetség, a MOB, valamint a helyi önkormányzat, ha nem tesz eleget a nemzeti sportinformációs rendszer
részére  való adatszolgáltatási kötelezettségének,
e) a sportegyesület, a sportvállalkozás, a sportiskola, az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítvány,
sportszövetség, valamint a MOB, ha nem teljesíti a doppingellenes tevékenységrõl  szóló kormányrendeletben
meghatározott doppingellenes feladatait,
f) az a sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítvány és
sportszövetség, amely az e törvényben és a sportrendezvények biztonságáról rendelkezõ kormányrendeletben
meghatározott, a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával összefüggõ kötelezettségeinek nem tesz eleget,
g) az a sportszövetség, amely az e törvényben és a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek jegyzékérõl
rendelkezõ kormányrendeletben meghatározott, képzéssel, szakképzéssel, továbbképzéssel összefüggõ
kötelezettségeinek nem tesz eleget,
h) az a sportszövetség, amely nem rendelkezik a sportágára vonatkozóan stratégiai fejlesztési koncepcióval,
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i) az a szervezet, amely a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító szabályokról  szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerinti támogatásból kizárás hatálya alatt áll,
j) az a sportszövetség, amelyik az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét határidõre nem teljesíti.”

(2) Az Stv. 57.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A sportszövetség minden év június 15-ig elkészíti és megküldi a MOB részére a mûködésével összefüggõ, valamint
szakmai feladatai ellátásának következõ évi szakmai tervét, valamint annak finanszírozási koncepcióját. A MOB
a sportszövetség által megküldött szakmai tervek és finanszírozási koncepciók figyelembevételével dönt
a sportszövetség állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról  szóló miniszteri rendeletben
meghatározottak szerinti támogatásáról.”

43.  § Az Stv. 58.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58.  § (1) Az olimpián, a paralimpián, a sakkolimpián és a speciális világjátékon kiemelkedõ sporteredmény elérése
érdekében az olimpiai, a paralimpiai, a sakkolimpiai és a speciális világjáték kerettag sportolók, továbbá
a felkészülésükben közremûködõ sportszakemberek részére – legfeljebb négy évre – Gerevich Aladár-sportösztöndíj
adható. A sportösztöndíj versenyszerûen sportolók tanulmányainak elõsegítésére is biztosítható.
(2) A Gerevich Aladár-sportösztöndíj mértékét és adományozásának részletes feltételeit – az állami sportcélú
támogatások felhasználásáról és elosztásáról  szóló miniszteri rendeletben foglaltakra figyelemmel – a MOB állapítja
meg és folyósítja.”

44.  § Az Stv. 59.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„59.  § (1) A harmincötödik életévének betöltését követõ hónap 1. napjától kezdõdõen élete végéig olimpiai járadékra
(a továbbiakban: járadék) jogosult az a magyar állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni
számban, akár csapattagként:
a) a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a FIDE által szervezett Sakkolimpián, illetve
b) 1984-tõl kezdõdõen Paralimpián vagy Siketlimpián
elsõ, második vagy harmadik helyezést ért el (a továbbiakban: érmes).
(2) Az érmes a járadék megállapítására és folyósítására irányuló kérelmét a harmincötödik életévének betöltését
követõ hónap 1. napjától kezdõdõen terjesztheti elõ a MOB-hoz. A MOB a kérelem jóváhagyása esetén a járadékot
a kérelem benyújtásának idõpontjától kezdõdõen – a kérelem benyújtása és a folyósítás idõpontja közötti idõtartamra
jegybanki alapkamattal növelt értékben – folyósítja.
(3) Élete végéig járadékra jogosult az érmes halálának idõpontját követõ hónaptól kezdõdõen annak özvegye, ha
magyar állampolgár és az érmessel annak házastársaként a halála idõpontjában és legalább az azt megelõzõ tíz évben
megszakítás nélkül közös háztartásban élt.
(4) Élete végéig járadékra jogosult az érmes járadékra jogosultságának idõpontjától – vagy amennyiben az korábbi
idõpont, a negyvenötödik életéve betöltését követõ hónap 1. napjától – az érmes edzõje, az érmes járadékra
jogosultságának megállapítására tekintet nélkül.
(5) Edzõi járadékra az a személy jogosult, aki:
a) magyar állampolgár,
b) a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek jegyzékérõl  szóló kormányrendeletben meghatározott és
a szövetség által az érmes felkészítéséhez elõírt edzõi képesítési szinttel rendelkezik,
c) a sportszervezettel vagy – a szövetségi kapitány vagy a nemzeti válogatottat vezetõ edzõ esetén –
a sportszövetséggel kötött, legalább a felkészítés vagy az abban  való közremûködés idõszakára vonatkozó
munkaszerzõdéssel vagy munkavégzésre irányuló egyéb szerzõdéssel rendelkezik,
d) az érmest a járadékra jogosultságát megalapozó versenyre a versenyt megelõzõen közvetlenül, legalább egy évig
folyamatosan felkészítette vagy a felkészítésben közremûködött,
e) az érmes által, a járadékra jogosító eredmény elérését megalapozó, az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban
meghatározott sportesemények hivatalos idõszakát legalább harminc nappal megelõzõen a szövetség, valamint
a MOB részére írásban eljuttatott javaslatban szerepel.
(6) Edzõi járadék szövetségi kapitány vagy a nemzeti válogatottat vezetõ edzõ és – abban az esetben, ha az érmest
utánpótlás korosztályokban legalább három évig folyamatosan felkészítette vagy a felkészítésben közremûködött –
nevelõedzõ részére is megállapítható, ha az edzõ az (5) bekezdés e) pontja szerinti javaslatban szerepel.
(7) Megszûnik az érmes, az edzõje és az özvegye járadékra  való jogosultsága, ha az érmes a járadékra jogosító
helyezését elveszíti. A helyezés elveszítését az érmes vagy az illetékes sportszövetség a tudomásszerzéstõl számított
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nyolc napon belül bejelenti a MOB-nak. A járadékra  való jogosultság megszûnését a MOB közigazgatási hatósági
eljárás keretében állapítja meg.
(8) Érdemtelen és nem részesül járadékban az a jogosult, aki
a) büntetett elõéletû,
b) büntetlen elõéletû, de akivel szemben a bíróság bûncselekmény elkövetése  miatt próbára bocsátást alkalmazott
a próbaidõ, annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidõ elteltéig.
(9) A jogosult a bíróság jogerõs határozatának közlésétõl számított nyolc napon belül bejelenti a MOB-nak, ha
a (8) bekezdés szerint érdemtelenné vált a járadékra. Ha az érdemtelenség már nem áll fenn, ennek megfelelõ
igazolásával a jogosult kérheti a járadék ismételt folyósítását.
(10) Fel kell függeszteni a járadék folyósítását annak a jogosultnak a részére, aki büntetõeljárás – ide nem értve
a magánvád vagy pótmagánvád alapján indult büntetõeljárást – hatálya alatt áll. A jogosult az alapos gyanú közlésétõl
számított nyolc napon belül bejelenti a MOB-nak, ha ellene büntetõeljárás indult.
(11) Ha a jogosult igazolja, hogy a vele szemben lefolytatott büntetõeljárásban a nyomozást megszüntették, vagy
a büntetõeljárást jogerõsen befejezték, és nem következett be a (8) bekezdés szerinti érdemtelenségi ok, a MOB
az igazolástól számított harminc napon belül – a folyósítás felfüggesztésének napjától számított jegybanki
alapkamattal növelve – egy összegben folyósítja részére az elmaradt járadékot. Amennyiben a büntetõeljárás jogerõs
befejezésével a jogosult érdemtelenné válik, a (10) bekezdés alapján felfüggesztett járadék nem kerül részére
folyósításra.
(12) A járadék iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg a jogosult harminc napnál nem régebbi hatósági
bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy nem áll fenn a (8) bekezdés szerinti érdemtelenség, továbbá azt, hogy nem
áll büntetõeljárás hatálya alatt, vagy írásban kérheti, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi
nyilvántartó szerv a MOB részére – a járadékra  való jogosultság megállapítása és folyósítása iránti kérelem elbírálása
céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során a MOB arra vonatkozóan igényelhet
adatot a bûnügyi nyilvántartó szervtõl, hogy a jogosult nem érdemtelen és nem áll büntetõeljárás hatálya alatt.
(13) A jogosulatlanul felvett járadékot az errõl  való tudomásszerzést vagy a MOB felhívását követõ hatvan napon belül
vissza kell fizetni.”

45.  § (1) Az Stv. 60.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az edzõ járadékát az edzõi járadék alapját képezõ érmesi helyezés alapján kell megállapítani. Az edzõi járadék
az edzõ kérelmében megjelölt egy érmesi helyezés után járó járadék 50 százaléka. A labdajáték-csapatsportokban
az olimpiára felkészítõ szövetségi kapitány járadéka megegyezõ mértékû az irányítása alatt érmet, érmeket szerzett
csapat legeredményesebb sportolóját megilletõ járadék összegével.”

(2) Az Stv. 60.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a következõ (5a) egészül ki:
„(5) Olimpiánként, Paralimpiánként, Sakkolimpiánként és Siketlimpiánként (e rendelkezés alkalmazásában
a továbbiakban együtt: olimpia) – a (5a)–(6) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – csak egy, az olimpiára
felkészítõ edzõ vagy nevelõedzõ részesülhet járadékban.
(5a) Edzõi járadékban részesíthetõ – az 59.  § (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – más sportágak szabályainak 
megfelelõ sporttevékenységekbõl álló sportág, illetve egy sportág több versenyszámból álló összetett, önálló
versenyszáma esetén több edzõ abban az esetben, ha az érmes az 59.  § (5) bekezdésének e) pontjában meghatározott
javaslatban ezt külön feltüntette, megjelölve a (4) bekezdés szerinti edzõi járadék edzõk közötti megosztásának
arányát.”

46.  § (1) Az Stv. 61.  § (12) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„b) Sakkolimpiának minõsülnek a Nemzetközi Siket Sakkszövetség (ICSC) és a Vakok Nemzetközi Sakkszövetsége
(IBCA) által a siketek és nagyothallók, valamint a vakok és gyengénlátók számára 1984-tõl kezdõdõen megrendezett
sakkolimpiák is.”

(2) Az Stv. 61.  § (12) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„c) az olimpiánként, paralimpiánként, sakkolimpiánként és siketlimpiánként érmes helyezés csak akkor keletkeztet
járadékra  való jogosultságot, ha az érmes helyezést megalapozó versenyszám kvalifikációs versenyrendszerben került
megrendezésre, vagy az érmes helyezést megalapozó versenyszámban legalább 8 nemzet vett részt (indult).”
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47.  § Az Stv. 63.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A sportlétesítmény tulajdonosa, illetve üzemeltetõje vagy használója a nemzeti sportinformációs rendszerrõl  szóló 
kormányrendeletben foglaltak szerint adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszerbe.”

48.  § Az Stv. 64.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„64.  § (1) A Kormány által külön jogszabályban olimpiai központnak minõsített, állami tulajdonban lévõ ingatlanok
– a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerzõdés alapján – a sportpolitikáért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésébe tartoznak. A minisztérium köteles az ingatlant elsõdlegesen
sportcélokra használni, ezt a célt az ingatlan másodlagos használata során sem veszélyeztetheti.
(2) Az olimpiai központok sportszakmai felügyeletét a MOB látja el.
(3) Az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként nyilvántartott állami tulajdonú ingatlanok a sportpolitikáért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium elõ zetes egyetértésével adhatók ingyenesen önkormányzati tulajdonba.
(4) Az önkormányzat az ingyenesen tulajdonba kapott, a tulajdonátruházás idõpontjában az ingatlan-nyilvántartásban
sporttelepként nyilvántartott állami tulajdonban lévõ ingatlant a tulajdonszerzést követõ 15 évig köteles elsõdlegesen
sportcélokra használni, és ezt az ingatlan másodlagos jellegû hasznosítása sem veszélyeztetheti. Az ingyenesen történt
tulajdonszerzést követõ 15 évig az önkormányzat az ingatlant csak a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium egyetértésével terhelheti meg.
(5) Állami tulajdonban lévõ sportcélú ingatlan értékesítésére csak a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium egyetértésével kerülhet sor.”

49.  § (1) Az Stv. 65.  §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Magyarország nemzeti ünnepein versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett verseny, mérkõzés kizárólag
a nemzeti válogatott részvételével megrendezésre kerülõ vagy a sportág nemzetközi szövetségének
versenynaptárában egyébként szereplõ sportrendezvényként szervezhetõ.”

(2) Az Stv. 65.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kizárólag a szakszövetség, vagy az országos sportági szövetség elõ zetes írásbeli hozzájárulásával tartható olyan
sportrendezvény, amelynek résztvevõi a versenyzés során fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytatnak (veszélyes
üzem). A szakszövetség, vagy az országos sportági szövetség a hozzájárulását nem tagadhatja meg, ha
a sportrendezvény lebonyolítása a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb
szabályzataiban meghatározott biztonsági elõírásoknak megfelel, és megtartása a sportág versenyrendszerének
(bajnokság) mûködtetését nem veszélyezteti.”

50.  § Az Stv. 68.  § (4a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4a) Ha a sportrendezvény biztonságos megrendezésének az e törvényben és a sportrendezvények biztonságáról
 szóló kormányrendeletben meghatározott feltételei hiányoznak vagy nem megfelelõek, és a szervezõ a szakszövetség
felhívására a hiányzó feltételeket nem pótolja, vagy a biztonságtechnikai ellenõrzésre nem került sor, vagy
a szakszövetség, illetve az országos sportági szövetség 65.  § (4) bekezdésében megjelölt hozzájárulása hiányzik,
a szakszövetség, illetve az országos sportági szövetség a sportrendezvény megtartását vagy a sportrendezvény nézõk
részvételével  való megtartását megtiltja, vagy a nézõk részvételét a sportlétesítmény meghatározott részére
korlátozza. A szervezõt és a rend õrséget a tiltásról, illetve a korlátozásról a szakszövetség, illetve az országos sportági
szövetség öt napon belül értesíti.”

51.  § Az Stv. 71.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szervezõ köteles azt a résztvevõt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és
vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyûlöletre uszító, másokban félelmet keltõ, vagy másokat
megbotránkoztató, nem a sportszerû szurkolással, buzdítással összefüggõ magatartást tanúsít, e magatartások
abbahagyására felszólítani.”

52.  § (1) Az Stv. 77.  §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„g) speciális világjátékok: a Speciális Olimpia, a Siketlimpia és a Szervátültetettek Világjátékai,”
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(2) Az Stv. 77.  § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„k) országos jellegû szervezet a szabadidõsport, a fogyatékosok sportja, a diák- és a fõiskolai-egyetemi sport területén:
a szervezet közhasznúnak minõsül, és legalább 7 megyében székhellyel rendelkezõ, országosan legalább 20 jogi
személy taggal mûködik,”

(3) Az Stv. 77.  § m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„m) sportiskola: az a köznevelési intézmény, jogi személy nonprofit gazdasági társaság, sportegyesület,
sportvállalkozás, vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítvány, amely az alábbiak szerint utánpótlás-nevelési
feladatokat lát el vagy közremûködik azok ellátásában:
ma) köznevelési típusú sportiskola: az a köznevelésrõl  szóló törvény hatálya alá tartozó, évfolyamos vagy korcsoportos
sportági képzést biztosító köznevelési intézmény, amely a helyi pedagógiai programját – az országos sportági
szakszövetség, illetve országos sportági szövetség vagy fogyatékosok országos sportszövetségének szakmai javaslata
alapján, az országos sportági szakszövetség, az országos sportági szövetség, vagy a fogyatékosok országos
sportszövetsége és a köznevelési típusú sportiskola közötti együttmûködési megállapodásban foglaltakra is
figyelemmel – sportiskolai kerettanterv alapján készíti el, és biztosítja a testnevelés tantárgy emelt szintû oktatását,
valamint a helyi pedagógiai programja összeállítása során figyelemmel van a sportolók felkészítési és versenyeztetési
tevékenységére, továbbá a sportági programok meg valósításával kapcsolatos felkészítéssel és versenyeztetéssel
összefüggõ feladatait jogi személy nonprofit gazdasági társasággal, sportegyesülettel, sportvállalkozással vagy
utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítvánnyal fennálló együttmûködési megállapodás alapján végzi,
mb) egyesületi jellegû sportiskola: az a korcsoportos sportági képzést biztosító jogi személy nonprofit gazdasági
társaság, sportegyesület, sportvállalkozás, vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítvány (utánpótlás
akadémia), amely köznevelési intézménnyel, a MOB-bal, országos sportági szakszövetséggel, országos sportági
szövetséggel, vagy fogyatékosok országos sportszövetségével kötött együttmûködési megállapodás alapján vesz
részt az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásban, sportolók magas szintû felkészítésében és versenyeztetésében, vagy 
közremûködik az utánpótlás-nevelési feladat-ellátás feltételeinek biztosításában.”

(4) Az Stv. 77.  §-ának p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„p) sportszakember: az a természetes személy, aki a KSH elnökének a Foglalkozások Egységes Osztályozási
Rendszerérõl (FEOR)  szóló 7/2010. (IV. 23.) KSH közleménye szerinti sport-foglalkozást folytat, vagy a sportszervezettel, 
sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül 
vagy közvetetten feladatot lát el, sportszakembernek minõsül továbbá a sportszervezet és a sportszövetség ügyintézõ
és képviseleti szervének vezetõje. Sportszakember különösen a versenyzõ felkészítését végzõ vagy azzal kapcsolatba
hozható edzõ, a csapatvezetõ, a mérkõzésvezetõ, a versenybíró, a sportegészségügyi szakember (pl. sportorvos,
sportpszichológus, gyúró, masszõr). A sportszövetség szabályzatában határozza meg, hogy az adott sportágban kik
minõsülnek további sportszakembernek.”

(5) Az Stv. 77.  §-a a következõ t) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„t) utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítvány: alapító okiratában meghatározott tartós közérdekû cél szerinti
tevékenysége – elsõsorban utánpótláskorú versenyzõkkel kapcsolatos – sporttevékenység elõsegítése, feltételeinek
biztosítása, felkészítõ (edzéssel összefüggõ) és versenyeztetési feladatok szervezése.”

(6) Az Stv. 77.  §-a a következõ u) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„u) sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevõk
jelenlétében megtartott verseny, mérkõzés. A sportesemény sportrendezvénynek minõsül.”

53.  § (1) Az Stv. 79.  § (1) bekezdés b) pont bi)–bk) alpontjai helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a következõ
bl)–bm) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„bi) a Magyar Köztársaság területén rendezett gépjármûversenyen vagy edzésen részt vevõ gépjármûvekre kötött
felelõsségbiztosítási szerzõdésekre vonatkozó részletes szabályokat,
bj) az 57/A.  § szerinti támogatás mértékét, a támogatásban részesíthetõ személyek körét és feltételeit, valamint
a támogatás nyújtásának eljárásrendjét,
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bk) a sportrendezvény térítés ellenében végzett biztosítására vonatkozó részletes szabályokat,
bl) a biztonságtechnikai fejlesztésre kötelezettek körét, és
bm) a 18. életévét be nem töltött versenyzõ javára a sporttevékenységével összefüggõ biztosításra vonatkozó
részletes szabályokat.”

(2) Az Stv. 79.  § (2) bekezdés b) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„b) a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók egységes követelményrendszerét,”

(3) Az Stv. 79.  § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„c) az amatõr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeit.”

54.  § Az Stv. a következõ 80.  §-sal egészül ki:
„80.  § Ez a törvény a belsõ piaci szolgáltatásokról  szóló 2006/123/EK irányelvnek  való megfelelést szolgálja.”

55.  § Az Stv.
a) 20.  § (4) bekezdés b) pontjában az „AGFIS” szövegrész helyébe a „Sportaccord” szöveg,
b) 21.  § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,
c) 25.  § (5) bekezdés a) pontjában a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,
d) 28.  § (4) bekezdésében a „Nemzeti Sportszövetségbe” szövegrész helyébe a „MOB-ba” szöveg ,
e) 49.  § b) pontjában a „közoktatásról” szövegrész helyébe a „köznevelésrõl” szöveg,
f) 55.  § (3) bekezdés e) pontjában az „az állami” szövegrész helyébe az „a nemzeti” szöveg,
g) 57.  § (4) bekezdésében a „sportigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért felelõs minisztérium”

szöveg,
h) 61.  § (5) bekezdés a) pontjában az „59.  § (5) és (7) bekezdés” szövegrész helyébe az „59.  § (8) és (10) bekezdés”

szöveg, 61.  § (7) bekezdésében az „59.  § (7) bekezdése” szövegrész helyébe az „59.  § (10) bekezdése” szöveg, 61.  §
(8) bekezdésében az „59.  § (4), (5) és (7) bekezdése” szövegrész helyébe az „59.  § (7), (8) és (10) bekezdése” szöveg,
valamint 61.  § (1)–(8) bekezdéseiben, 61/A.  § (1) bekezdésében, 62.  § (3)–(4) és (6)–(7) bekezdéseiben
a „sportigazgatási szerv” szövegrészek helyébe a „MOB” szöveg,

i) 61/A.  § (2) bekezdésében a „sportigazgatási szervvel” szövegrész helyébe a „MOB-bal” szöveg,
j) 62.  § (3) bekezdésében az „59.  § (5) bekezdése szerinti érdemtelenségi ok vagy az 59.  § (7) bekezdésében”

szövegrész helyébe az „59.  § (8) bekezdése szerinti érdemtelenségi ok vagy az 59.  § (10) bekezdésében” szöveg,
a (4) és (5) bekezdésében a „sportigazgatási szervnek” szövegrész helyébe a „MOB-nak” szöveg és
a (6) bekezdésében az „59.  § (5) bekezdés” szövegrész helyébe az „59.  § (8) bekezdés” szöveg,

k) 67.  § (5) bekezdésében a „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége” szövegrész helyébe a „MOB” szöveg,
l) 77.  § a) pontjában az „állami” szövegrész helyébe a „nemzeti” szöveg,
m) 79.  § (1) bekezdés b) pontjának bh) alpontjában az „az állami” szövegrész helyébe az „a nemzeti” szöveg és

a bi) alpontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.”

56.  § Hatályát veszti
a) az Stv. 8.  § (2) bekezdés c) pontja, 17.  § (5) bekezdése, 24.  § (2) bekezdés g) pontja, 31.  § (3)–(6) bekezdése, a 40.  §-t,

a 42–45.  § és 48.  §-okat megelõzõ alcímek, 48/A.  §, a 78.  § (2), (4)–(5) és (8) bekezdései,
b) 51.  § (1) bekezdésében a „– a (3) bekezdésben meghatározottakra is figyelemmel – a sportigazgatási szerv útján”

szövegrész.

57.  § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba és 2013. január 2-án hatályát veszti.

58.  § (1) E törvény hatálybalépésétõl számított hatvan napon belül az országos sportági szakszövetség jogi személlyé
nyilvánított szervezeti egysége, az országos sportági szövetség jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége,
valamint a sportegyesület jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége köteles kezdeményezni abból a bírósági
nyilvántartásból  való törlését, amelyben mint önálló jogi személy társadalmi szervezet került nyilvántartásba vételre.

(2) Az országos sportági szakszövetségek 2012. október 1-jéig kötelesek alapszabályukat e törvény rendelkezéseinek
megfelelõen módosítani, és megalkotni az e törvény szerinti szabályzatokat.
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(3) Az Stv. 3.  § (1) bekezdés, (3) bekezdés nyitó szövegrészének és a) pontjának, (4)–(5) bekezdésének, valamint
(8)–(9) bekezdéseinek e törvény 3.  §-ával megállapított rendelkezéseit a 2012. július 1. után kiadott
versenyengedélyekre kell alkalmazni.

(4) Az Stv. 59.  §-ának, 60.  §-a (4)–(5) bekezdéseinek és 61.  §-a (12) bekezdés b) és c) pontjának e törvény 44–46.  §-aival
megállapított rendelkezéseit a 2012. január 1. után megindult olimpiai járadékkal kapcsolatos eljárásokban kell
alkalmazni.

(5) A MOB e törvény hatálybalépését követõ hatvan napon belül köteles közgyûlést tartani, amelyen döntenie kell
tagságáról, meg kell állapítania az e törvényben foglaltaknak megfelelõen módosított alapszabályát, elnökséget,
felügyelõbizottságot és tisztségviselõket kell választania, létre kell hoznia szakmai tagozatait. A szakmai tagozatok elsõ 
ülésükön megválasztják elnöküket, valamint elfogadják a szervezetükre és mûködésükre vonatkozó szabályokat.

(6) A MOB a sportköztestületekként mûködõ Nemzeti Sportszövetség, Nemzeti Szabadidõsport Szövetség, Fogyatékosok 
Nemzeti Sportszövetsége általános jogutódja. A MOB (1) bekezdés szerinti közgyûlésén hozott döntések alapján
módosított alapszabálya Fõvárosi Törvényszék által történõ nyilvántartásba vételével sportköztestületként megszûnik 
a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidõsport Szövetség és a Fogyatékosok
Nemzeti Sportszövetsége, amely sportköztestületeket a sportpolitikáért felelõs minisztérium a nyilvántartásából töröl.

(7) A köztestületként mûködõ Magyar Paralimpiai Bizottság paralimpiai mozgalommal és paralimpiai felkészüléssel
kapcsolatos kizárólagos jogait és kötelezettségeit a paralimpiai mozgalmat képviselõ, a Nemzetközi Paralimpiai
Bizottság magyarországi tagszervezeteként mûködõ, fogyatékosok országos sportszövetsége látja el.

(8) A Magyar Paralimpiai Bizottság – Magyarország paralimpiai mozgalommal és az Stv. 38.  § (4)–(5) bekezdéseinek
az e törvény 35.  §-ával megállapított rendelkezéseire figyelemmel meghatározott kizárólagos jogosítványok
folyamatos gyakorlása érdekében – az e törvény hatálybalépésétõl számított hatvan napon belül gondoskodik
átalakulásáról és fogyatékosok országos sportszövetségeként kezdeményezi a Fõvárosi Törvényszéknél történõ
nyilvántartásba vételét.

(9) Az e törvény hatálybalépése elõtt már megkötött amatõr sportszerzõdések a szerzõdésben meghatározott idõtartam
végéig, de legfeljebb 2012. december 31-ig hatályosak.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi CLXXIII. törvény
a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról*

I. FEJEZET
A HASZNÁLATI MINTÁK OLTALMÁRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

1. § A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hmtv.) 36. § (5) bekezdésében
az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 37. § (1) bekezdés e) pontjában
a „végzését” szövegrész helyébe a „döntését” szöveg, 37. § (2) bekezdésében a „végzés” szövegrész helyébe a „döntés” 
szöveg, 37. § (8) bekezdésében a „kihirdetésétõl” szövegrész helyébe a „kézbesítésétõl” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti a Hmtv. 36. § (1) bekezdésében „a mintaoltalmi bejelentésrõl való adatközlés,” szövegrész és 37. §
(1) bekezdés b) pontjában „a bejelentési nyilvántartásba vagy” szövegrész.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el.
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II. FEJEZET
A MIKROELEKTRONIKAI FÉLVEZETÕ TERMÉKEK TOPOGRÁFIÁJÁNAK OLTALMÁRÓL SZÓLÓ 
1991. ÉVI XXXIX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

3. § A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban:
Toptv.) 23. § (1) bekezdés e) pontjában a „végzését” szövegrész helyébe a „döntését” szöveg, 23. § (2) bekezdésében
a „végzés” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg, 23. § (8) bekezdésében a „kihirdetésétõl” szövegrész helyébe
a „kézbesítésétõl” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a Toptv. 23. § (1) bekezdés b) pontjában „a bejelentési nyilvántartásba vagy” szövegrész.

III. FEJEZET
A TALÁLMÁNYOK SZABADALMI OLTALMÁRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAI

5. § A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (2)–(4) bekezdései
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Amíg jogerõs bírósági ítélet mást nem állapít meg, azt a személyt kell feltalálónak tekinteni, aki a szabadalmi
bejelentésben eredetileg feltalálóként szerepelt, vagy akit a szabadalmi lajstrom az erre vonatkozó bejegyzésnek az
55. § (2a) bekezdése szerinti módosítását követõen feltalálóként feltüntet.
(3) Ha többen közösen alkották a találmányt, a feltalálók szerzõségi részarányát – a szabadalmi bejelentésben
eredetileg megadott ellenkezõ megjelölés hiányában – egyenlõnek kell tekinteni.
(4) Amíg jogerõs bírósági ítélet mást nem állapít meg, a szabadalmi bejelentésben eredetileg megjelölt, a (3) bekezdés
szerinti vagy a szabadalmi lajstromban az erre vonatkozó bejegyzésnek az 55. § (2a) bekezdése szerinti módosítását
követõen feltüntetett szerzõségi arányt kell irányadónak tekinteni.”

6. § Az Szt. 23. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szabadalmi bejelentés közzétételét megelõzõen esedékessé vált fenntartási díjat a közzétételtõl, a minõsített
adatként kezelt bejelentés alapján megadott szabadalom megadását megelõzõen esedékessé vált fenntartási díjat
a megadó határozat jogerõre emelkedésétõl, a többi fenntartási díjat pedig az esedékességtõl számított hat hónapos
türelmi idõ alatt is meg lehet fizetni.”

7. § Az Szt. 35. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Szabadalombitorlás esetén a szabadalmas a polgári jogi felelõsség szabályai szerint kártérítést is követelhet. Ha az
európai szabadalom szövegének magyar nyelvû fordítását a szabadalmas nem nyújtotta be a 84/H. § alapján, és
a bitorló lakóhelye vagy székhelye Magyarország területén van, a bitorlást mindaddig nem lehet neki felróhatónak
tekinteni, amíg a szabadalmas eleget nem tesz a 84/G. § (2) bekezdésében foglaltaknak vagy amíg a 84/H. §
(10a) bekezdése szerinti fordítás benyújtásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem közölte a 84/H. §
(10) bekezdése szerinti hatósági tájékoztatást, kivéve, ha a szabadalmas bizonyítja, hogy a bitorló a fordítás hiányában
is megérthette az európai szabadalom szövegét.”

8. § Az Szt. – a 43. §-t követõen – a következõ VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV RENDELKEZÉSEINEK ALKALMAZÁSA
43/A. § (1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezései az irányadók
a) a találmányhoz kapcsolódó és a szabadalmi oltalomból eredõ jogok átszállására, átruházására, megterhelésére,
a közös szabadalmi igényre és a közös szabadalmi oltalomra;
b) a találmányi díjszerzõdésre;
c) a hasznosítási szerzõdésre; valamint
d) a szabadalmakkal összefüggõ egyéb személyi és vagyoni viszonyokban.
(2) A feltaláló a Ptk. szerint léphet fel azzal szemben, aki e minõségét kétségbe vonja, vagy a találmánnyal kapcsolatos
személyhez fûzõdõ jogát egyébként megsérti.”
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9. § Az Szt. 45. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Szabadalmi ügyekben nem alkalmazhatók a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek
a közvetítõ igénybevételére vonatkozó rendelkezései.”

10. § Az Szt. 55. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi lajstromnak a feltalálóra és a szerzõségi arányra vonatkozó
bejegyzését kérelemre a lajstromban feltüntetett valamennyi feltaláló és valamennyi kérelmezõ egybehangzó
nyilatkozata vagy a kérelemhez mellékelt jogerõs bírósági ítélet alapján módosítja.”

11. § Az Szt. 61. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elsõbbséget megalapozó nap)
„c) a bejelentõ azonos tárgykörû korábbi, folyamatban lévõ, közzé még nem tett szabadalmi bejelentésének tizenkét
hónapnál nem korábbi bejelentési napja, ha azzal kapcsolatban más elsõbbséget nem érvényesítettek (belsõ
elsõbbség).”

12. § Az Szt. 81/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A megsemmisítési eljárást bármelyik fél kérelmére gyorsítottan kell lefolytatni, ha a szabadalom bitorlása miatt
pert indítottak, vagy a keresetlevél benyújtását megelõzõen ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjesztettek elõ, és
ezt igazolják.”

13. § (1) Az Szt. 84/H. § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvû fordítása az igénypontok magyar
nyelvû fordításával együtt benyújtható akkor is, ha az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás nyelve az angol volt.”

(2) Az Szt. 84/H. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) vagy (1a) bekezdés szerinti fordítást vagy fordításokat (a továbbiakban együtt: fordítás) a külön
jogszabályban meghatározott részletes alaki követelményeknek megfelelõen kell elkészíteni és benyújtani.”

(3) Az Szt. 84/H. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A szabadalmi lajstrom külön részébe (54. §) be kell jegyezni az európai szabadalmat, ha az (1) bekezdésben elõírt
fordítást szabályszerûen benyújtották.”

(4) Az Szt. 84/H. §-a a következõ (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A szabadalmas az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvû fordítását – az (1) és
(1a) bekezdésekben szabályozott eseteken kívül is – bármikor benyújthatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.
E fordítás benyújtására és meghirdetésére a (4)–(7) és a (10) bekezdéseket megfelelõen alkalmazni kell.”

14. § (1) Az Szt. 84/J. §-a a következõ (1a)–(1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) Ha a szabadalmas a 84/H. § (1a) vagy (10a) bekezdése alapján benyújtotta az európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvû fordítását is, az (1) bekezdést – a fordítás benyújtásáról szóló hatósági tájékoztatás
közlését követõen – erre a fordításra kell alkalmazni.
(1b) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt és a szabadalmas a 84/H. §
(10a) bekezdése alapján benyújtotta az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar nyelvû
fordítását is, a 84/K. § (6) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a hasznosítás továbbhasználatra akkor
jogosít, ha azt a fordítás benyújtásáról szóló hatósági tájékoztatás közlését megelõzõen kezdték meg.”

(2) Az Szt. 84/J. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1)–(1a) bekezdésekben foglalt rendelkezések az európai szabadalom megsemmisítésének kérdésében nem
alkalmazhatók.”

15. § Az Szt. 114. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A növényfajta-oltalommal összefüggõ személyi és vagyoni viszonyokban az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.”

16. § Az Szt. 114/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„114/A. § A növényfajta hasznosítására irányuló szerzõdésre – a fajtaoltalmi licenciaszerzõdésre – a 27–30. §-ok,
valamint – az e törvényben nem szabályozott kérdésekben – a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”
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17. § Az Szt. 115/G. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
(A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minõsítésével kapcsolatos hatósági és szakértõi feladatok ellátása.”

18. § Az Szt. 115/H. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Hivatal – külön jogszabály alapján – ellátja a kutatás-fejlesztési tevékenység elõzetes minõsítésének feladatait,
valamint közremûködik olyan szakkérdések eldöntésében, amelyek a tevékenység kutatás-fejlesztésnek való
minõsítését, valamint egyes költségeknek a kutatás-fejlesztési tevékenységhez való hozzárendelhetõségét érintik.”

19. § Az Szt. preambulumában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg, 19. §
(3) bekezdésében az „ajánlj” szövegrész helyébe az „ajánl” szöveg, 81. § (7) bekezdésében az „a 81. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozattételre kitûzött határidõ” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti nyilatkozattételre kitûzött
határidõ” szöveg, 84/B. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
84/B. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg, az „a Magyar
Köztársaságra” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg, 84/E. § (1) bekezdésében az „a Magyar
Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 84/H. § (1) bekezdésében az „a Magyar
Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 84/H. § (8) bekezdésében az „a Magyar
Köztársaságban a” szövegrész helyébe a „Magyarországon, annak” szöveg, 84/S. § (1) és (2) bekezdésében az
„a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg, a „Magyar Köztársaságra” szövegrész
helyébe a „Magyarországra” szöveg, a „(84/A. §” szövegrész helyébe a „[84/A. §” szöveg, 84/S. § (6) bekezdésében
a „megszûnik a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon megszûnik” szöveg, 84/T. §
(1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 85. §
(8) bekezdésében a „kihirdetésétõl” szövegrész helyébe a „kézbesítésétõl” szöveg, 104. § (2) bekezdésében a „vagy
hogy a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe az „a Magyarországon” szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az Szt. 7. § (6) bekezdése, 15. § (3) bekezdése, 30. § (2) bekezdése és 53/A. § (3) bekezdés f) pontjában
a „magyar nyelvû” szövegrész.

IV. FEJEZET
A VÉDJEGYEK ÉS A FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕK OLTALMÁRÓL SZÓLÓ 1997. ÉVI XI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAI

21. § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) – a 36. §-t követõen –
a következõ VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV RENDELKEZÉSEINEK ALKALMAZÁSA
36/A. § (1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezései az irányadók
a) a védjegyhez kapcsolódó és a védjegyoltalomból eredõ jogok átszállására, átruházására, megterhelésére, a közös
védjegyoltalmi igényre és a közös védjegyoltalomra;
b) a használati szerzõdésre; valamint
c) a védjegyekkel összefüggõ egyéb személyi és vagyoni viszonyokban.
(2) A 7. § szerinti hozzájáruló nyilatkozat a Ptk.-nak a szerzõdés tévedés, megtévesztés, illetve fenyegetés miatti
megtámadására vonatkozó rendelkezései szerint támadható meg; a nyilatkozat vissza nem vonható, továbbá a
bíróság ítéletével sem pótolható.”

22. § A Vt. 38. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Védjegyügyekben nem alkalmazhatók a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek
a közvetítõ igénybevételére vonatkozó rendelkezései.”

23. § A Vt. 73/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A törlési eljárást bármelyik fél kérelmére gyorsítottan kell lefolytatni, ha a védjegy bitorlása miatt pert indítottak
vagy a keresetlevél benyújtását megelõzõen ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjesztettek elõ, és ezt igazolják.”
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24. § A Vt. 76/Z. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Egyebekben az átalakításra irányuló kérelem tekintetében a VII–IX. fejezetek rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni; ha azonban a nemzetközi lajstromozást a 76/P. § (5) és (5c)–(5e) bekezdéseiben meghatározott valamely
lajstromozási napot követõen törlik, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megjelölést a 61–63. §-okban foglalt
rendelkezések alkalmazása nélkül védjegyként lajstromozza. Ebben az esetben a lajstromozás napjának a 76/P. § (5) és
(5c)–(5e) bekezdései alapján meghatározott napot kell tekinteni.”

25. § A Vt. 116/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szõlészeti és borászati termékek földrajzi árujelzõinek közösségi oltalmára a mezõgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló,
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007/EK rendelet) rendelkezései az
irányadók.”

26. § A Vt. 122. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ez a törvény megállapítja a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:)
„e) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet II. része II. címe
I. fejezetének Ia. szakasza.”

27. § A Vt. preambulumában az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg, 46/A. §
(3) bekezdés h) pontjában a „Magyar Köztársaságra” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg, 46/A. §
(3) bekezdés i) pontjában az „a Magyar Köztársaságra” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg, 71. §
(3) bekezdésében a „[30. § a) pont]” szövegrész helyébe a „[30. § (1) bek. a) pont]” szöveg, 76. § (4) bekezdésében az
„a 76. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételre kitûzött határidõ” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti
nyilatkozattételre kitûzött határidõ” szöveg, 76/A. § a) pontjában a „40/94/EK rendelete” szövegrész helyébe a
„207/2009/EK rendelete” szöveg, 76/E. § (1) bekezdésében a „109.” szövegrész helyébe a „113.” szöveg, 76/E. §
(5) bekezdésének elsõ mondatában a „108.” szövegrész helyébe a „112.” szöveg, 76/E. § (5) bekezdésének második
mondatában a „110.” szövegrész helyébe a „114.” szöveg, 76/H. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságban”
szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 76/H. § (1) bekezdésében a „91.” szövegrész helyébe a „95.” szöveg,
76/I. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg,
az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 76/N. §-át megelõzõ alcímének címében
a „Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg, 76/N. § (1) bekezdésében a „nemzetközi
lajstromból” szövegrész helyébe a „nemzetközi lajstromozásból” szöveg, 76/N. § (1) bekezdésében a „Magyar
Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg, 76/N. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaságra”
szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg, 76/N. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságra” szövegrész
helyébe a „Magyarországra” szöveg, 76/N. § (2) és (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe
a „Magyarországot” szöveg, 76/N. § (4) bekezdésében a „Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe
a „Magyarországot” szöveg, 76/O. § (1) és (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe
a „Magyarországot” szöveg, 76/P. § (1) és (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe
a „Magyarországot” szöveg, 76/P. § (5) bekezdésében a „vagy az ideiglenes elutasítás részbeni visszavonásáról”
szövegrész helyébe a „vagy az oltalom részben történõ elismerésérõl” szöveg, 76/P. § (5) és (5b) bekezdésében
a „Magyar Köztársaságra” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg, 76/R. § (1) bekezdésében az „a Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 76/T. §-ában a „Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe 
a „Magyarországot” szöveg, 77. § (8) bekezdésében a „kihirdetésétõl” szövegrész helyébe a „kézbesítésétõl” szöveg,
95. § (1) bekezdésében a „106. és 107. cikke, illetve 159a.” szövegrész helyébe a „110. és 111. cikke, illetve 165.” szöveg,
112. § (4) bekezdés f) pontjában a „Magyar Köztársaságra” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg, 116/A. §
(3) bekezdésében az „a 479/2008/EK rendelet” szövegrész helyébe az „az 1234/2007/EK rendelet” szöveg, 116/A. §
(4) bekezdésében az „a 479/2008/EK rendelet 35. cikkének” szövegrész helyébe az „az 1234/2007/EK rendelet 118c.
cikkének” szöveg, 116/A. § (5) bekezdés b) pontjában az „a 479/2008/EK rendelet 34., 42. és 43. cikkében” szövegrész
helyébe az „az 1234/2007/EK rendelet 118b., 118j. és 118k. cikkében” szöveg, 116/A. § (6) bekezdés b) pontjában az
„a 479/2008/EK rendelet 34. cikke” szövegrész helyébe az „az 1234/2007/EK rendelet 118b. cikke” szöveg, 116/A. §
(8) bekezdésében az „a 479/2008/EK rendelet 38. cikke” szövegrész helyébe az „az 1234/2007/EK rendelet 118f. cikke”
szöveg, 116/A. § (9) bekezdésének harmadik mondatában a „határozat meghozatala” szövegrész helyébe a „határozat
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jogerõre emelkedése” szöveg, 116/A. § (9) bekezdésének harmadik mondatában az „a 479/2008/EK rendelet 38. cikke”
szövegrész helyébe az „az 1234/2007/EK rendelet 118f. cikke” szöveg, 116/A. § (10) bekezdésében az „a 479/2008/EK
rendelet 38. cikkének” szövegrész helyébe az „az 1234/2007/EK rendelet 118f. cikkének” szöveg, 116/A. §
(11) bekezdés b) pontjában az „a 479/2008/EK rendelet 49. cikke” szövegrész helyébe az „az 1234/2007/EK rendelet
118q. cikke” szöveg, 116/A. § (11) bekezdés b) pontjában az „50. cikke” szövegrész helyébe a „118r. cikke” szöveg,
116/A. § (13) bekezdés b) pontjában az „a 479/2008/EK rendelet 45. cikkének” szövegrész helyébe az „az 1234/2007/EK
rendelet 118m. cikkének” szöveg, 116/C. § (1) bekezdés c) pontjában az „a 479/2008/EK rendelet 48. cikkének”
szövegrész helyébe az „az 1234/2007/EK rendelet 118p. cikkének” szöveg, 116/I. § (2) bekezdésében a „Magyar
Köztársaságra” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg, 116/J. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaságra”
szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg, 116/K. § (4) bekezdésében a „Magyar Köztársaságra” szövegrész
helyébe a „Magyarországra” szöveg, 121. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 479/2008/EK rendelet 51. cikke” szövegrész
helyébe az „az 1234/2007/EK rendelet 118s. cikke” szöveg, 122. § (2) bekezdés a) pontjában az „1993. december 20-i
40/94/EK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe a „2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet” szöveg lép.

28. § Hatályát veszti a Vt. 7. § (3) bekezdése, 22. §-a, 26. § (2) bekezdése, 76/P. § (5) bekezdésében az „– az (5e) bekezdésnek
megfelelõen –” szövegrész és 77. § (1) bekezdés b) pontjában „a bejelentési nyilvántartásba vagy” szövegrész.

V. FEJEZET
A SZERZÕI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAI

29. § A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 26. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Sugárzásnak minõsül a kódolt sugárzás is, amely a nyilvánosság körében csak azt követõen fogható közvetlenül,
hogy a mûsort hordozó jeleket – az eredeti rádió- vagy televízió-szervezettel kötött megállapodás alapján, a tõle vagy
a hozzájárulásával mástól beszerzett eszközzel (kódoldóval) – arra alkalmassá tették. Az ilyen felhasználásért az eredeti
rádió- vagy televízió-szervezet és a kódoldót alkalmazó, nyilvánossághoz közvetítõ szervezet egyetemlegesen felel.”

30. § Az Szjt. 36. §-a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Eredeti mûalkotások kiállítása vagy mûkereskedõ közremûködésével történõ visszterhes átruházása esetén
a mûalkotások szabadon többszörözhetõk és terjeszthetõk az esemény reklámozása céljából, az esemény
népszerûsítése által indokolt mértékben és körben, amennyiben az egyéb jövedelemszerzési vagy jövedelemfokozási
célt közvetve sem szolgál. Az eredeti mûalkotás és a mûkereskedõ fogalmának meghatározására a 70. § (2) és
(3) bekezdését kell alkalmazni.”

31. § Az Szjt. 40. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„40. § A szabad felhasználás keretében többszörözött példányok – a könyvtárközi kölcsönzés és a 36. §
(5) bekezdésében foglalt eset kivételével – nem terjeszthetõk a szerzõ engedélye nélkül.”

32. § Az Szjt. 57/A. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1)–(7) bekezdésekben foglaltakat alkalmazni kell az ismeretlen vagy az ismeretlen helyen tartózkodó
elõadómûvész teljesítményére is.”

33. § Az Szjt. 57/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és e § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az 57/B. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti nemperes eljárás megindítására irányuló kérelmet a döntés
közlésétõl számított harminc napon belül a Hivatalnál kell benyújtani, amely azt az ügy irataival együtt
– az (1a) bekezdésben szabályozott eset kivételével – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
(1a) Ha a kérelem elvi jelentõségû jogkérdést vet fel, a Hivatal e kérdésben írásbeli nyilatkozatot tehet, és azt
a kérelemmel, valamint az ügy irataival együtt harminc napon belül továbbítja a bírósághoz.”

34. § Az Szjt. 70. § (4) bekezdése a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szerzõi díj mértéke a mûalkotás – adót és más köztartozást nem tartalmazó – pénzben kifejezett vagy kifejezhetõ
ellenértékének (a továbbiakban: vételárának)]
„a) 4 százaléka a vételárnak az 50 000 eurónak megfelelõ forintösszeget meg nem haladó részében;”
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35. § Az Szjt. XII. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„XII. FEJEZET
A SZERZÕI JOGOK ÉS A SZERZÕI JOGHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK KÖZÖS KEZELÉSE
Közös jogkezelés
85. § Közös jogkezelés a felhasználás jellege, illetve körülményei miatt egyedileg nem gyakorolható szerzõi jogok és
a szerzõi joghoz kapcsolódó ilyen jogok érvényesítése a jogosultak által erre létrehozott szervezet útján, függetlenül
attól, hogy azt a törvény írja elõ vagy az a jogosultak elhatározásán alapul. A közös jogkezelés körében e szervezet
a felhasználás engedélyezése vagy a díjigény [16. § (5) bek.] érvényesítése érdekében megállapítja a jogdíjakat és
a felhasználás egyéb feltételeit, figyelemmel kíséri a mûvek és a kapcsolódó jogi teljesítmények felhasználását, beszedi 
és felosztja vagy felosztás céljára másik közös jogkezelõ szervezetnek átadja a jogdíjakat, valamint fellép a szerzõi jog
vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben. 

A közös jogkezelés általános szabályai
86. § (1) A közös jogkezelés nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység.
(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni a közös jogkezelõ szervezet által végzett jogkezelési tevékenységet. Más
személynek vagy szervezetnek történõ díjfizetés, illetve más személlyel vagy szervezettel történõ megállapodás az
érintett jogkezelési tevékenység tekintetében nyilvántartásba vett szervezet és az általa képviselt jogosultak
irányában nem hatályos, és nem mentesít a szerzõi jog megsértésének jogkövetkezményei alól.
87. § (1) Ha valamely jogosulti csoport ugyanolyan vagyoni jogának kezelésére egy közös jogkezelõ szervezetet vettek
nyilvántartásba, és ez a közös jogkezelõ szervezet valamely felhasználónak engedélyt ad a felhasználásra, illetve
a felhasználóval szemben díjigényt érvényesít, a felhasználó jogosult a szervezet által végzett jogkezelés
szempontjából érintett valamennyi jogosult – e törvény elõírása vagy a jogosultak elhatározása alapján közös
jogkezelés alá tartozó – azonos mûfajú mûveinek vagy kapcsolódó jogi teljesítményeinek felhasználására is, az ezekre
a mûvekre vagy kapcsolódó jogi teljesítményekre vonatkozó jogdíjak azonos feltételek alapján történõ megfizetése
mellett (kiterjesztett hatályú közös jogkezelés). Ha ugyanazon jogosulti csoport ugyanolyan vagyoni jogának
kezelésére több közös jogkezelõ szervezetet vettek nyilvántartásba, e rendelkezést – azokra a jogosultakra, akiket
egyikük sem képvisel – a 92/E. § (3) bekezdésében említett megállapodás szerint kell alkalmazni.
(2) Ha a 92. § (4) bekezdése alapján több közös jogkezelõ szervezetet vettek nyilvántartásba, és azok a bejegyzést
megelõzõen nem állapodtak meg arról, hogy melyikük ad a felhasználónak engedélyt a felhasználásra vagy érvényesít
díjigényt azon jogosultak tekintetében, akiket egyik közös jogkezelõ szervezet sem képvisel, a közös jogkezelõ
szervezetek a bejegyzést követõen is megállapodhatnak errõl. A megállapodás hatálybalépéséhez a Hivatal
jóváhagyása szükséges. A megállapodás tartalmáról a 92/E. § (3) bekezdésében meghatározott módon kell
tájékoztatást adni. Ha nem állapodnak meg addig, amíg az az idõszak, amelyre az elõzõ díjszabást megállapították, le
nem jár, a Hivatal azt a közös jogkezelõ szervezetet jelöli ki – az egyikük által sem képviselt jogosultakat illetõen –
kiterjesztett hatályú közös jogkezelést végzõ szervezetnek, amelyik a bejegyzés feltételeit összességében
a leghatékonyabban tudja megvalósítani. E kijelölést a Hivatal a Hivatalos Értesítõben közzéteszi, és – szükség esetén –
hivatalból megfelelõen módosítja a nyilvántartásban a többi érintett közös jogkezelõ szervezetre vonatkozó adatokat.
(3) Nincs helye kiterjesztett hatályú közös jogkezelésnek, ha a jogosult az érintett közös jogkezelõ szervezethez
intézett írásbeli nyilatkozatában elõzetesen tiltakozik mûvei vagy kapcsolódó jogi teljesítményei felhasználásának
közös jogkezelés körében történõ engedélyezése ellen. A közös jogkezelõ szervezet köteles a nyilatkozat szerint
eljárni, ha azt több mint három hónappal a naptári év vége elõtt, a következõ év elsõ napjánál nem korábbi hatállyal
teszik meg. A jogosult azonban nem tiltakozhat a felhasználás ilyen módon történõ engedélyezése ellen, ha a közös
jogkezelést e törvény írja elõ (kötelezõ közös jogkezelés). 
(4) Ha ugyanazon jogosulti csoport engedélyezési jog nélkül fennálló ugyanolyan díjigényének érvényesítésére több
közös jogkezelõ szervezetet vettek nyilvántartásba, a közös jogkezelõ szervezeteknek a díjszabás megállapításáról és
a díjak beszedésérõl meg kell állapodniuk. A megállapodás tartalmáról a 92/E. § (3) bekezdésében meghatározott
módon kell tájékoztatást adni. Megállapodás hiányában a Hivatal a (2) bekezdés megfelelõ alkalmazásával kijelöli
a díjak megállapítására és beszedésére jogosult közös jogkezelõ szervezetet.
(5) Ahol e törvény irodalmi és zenei mûvekkel kapcsolatos szerzõi jogok közös kezelését végzõ szervezetet említ, azon
azt a szervezetet kell érteni, amelyet a közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartása szerint az adott – irodalmi és zenei
mûvekkel kapcsolatos – engedélyezési jog vagy díjigény gyakorlására nyilvántartásba vettek, és amely e körben
jogosult a kiterjesztett hatályú közös jogkezelésre. Ezt a szabályt megfelelõen kell alkalmazni akkor is, ha e törvény
képzõmûvészeti és iparmûvészeti alkotásokra vonatkozó szerzõi jogok kezelését végzõ szervezetet említ.
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88. § (1) A közös jogkezelõ szervezetet a közös jogkezelés körébe tartozó vagyoni jogok gyakorlása és bíróság elõtti
érvényesítése során a szerzõi vagy kapcsolódó jog jogosultjának kell tekinteni. Nem szükséges más jogosult perben
állása ahhoz, hogy a közös jogkezelõ szervezet az igényét bíróság elõtt érvényesítse.
(2) A közös jogkezelés útján érvényesített díjigényekkel, valamint a beszedett díjakkal a jogosultak közötti
felosztásukig a közös jogkezelõ szervezet rendelkezik.
(3) A közös jogkezelõ szervezet a díjszabásban a felhasználás engedélyezésének feltételeként elõírhatja, hogy
a felhasználó fizesse meg a díjszabás szerinti díjat, továbbá szolgáltasson adatot a felhasznált mûvekrõl, illetve
kapcsolódó jogi teljesítményekrõl. E rendelkezés nyilvános elõadás esetén csak az élõ elõadásra [24. § (2) bek. a) pont]
alkalmazható.
(4) A közös jogkezelés körében – a mechanikai többszörözés engedélyezése (19. §) kivételével – az ellenkezõ
bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a felhasznált mûvek, illetve szomszédos jogi teljesítmények védelemben
részesülnek.
(5) A közös jogkezelõ szervezet az általa végzett jogkezelés körében a felhasználó írásbeli kérésére – költségtérítés
ellenében – írásbeli tájékoztatást ad arról, hogy a felhasználó által egyedileg megjelölt mû, illetve szomszédos jogi
teljesítmény védelemben részesül-e.

A közös jogkezelõ szervezet mûködése és gazdálkodása
89. § (1) Az általa kezelt vagyoni jogok körében a közös jogkezelõ szervezetnek közvetlenül el kell látnia legalább
a következõ közös jogkezelési tevékenységeket: 
a) a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása – vagy az abban való részvétel – és
b) a jogdíjak felosztása az érintett jogosultak között, vagy a jogdíjak beszedése és felosztás céljára más közös jogkezelõ
szervezetnek történõ átadása.
(2) A közös jogkezelõ szervezet köteles adatbázist fenntartani az általa végzett közös jogkezelés alá tartozó bel- és
külföldi mûvekrõl, kapcsolódó jogi teljesítményekrõl, illetve jogosultakról.
(3) A közös jogkezelõ szervezet saját honlapján köteles közzétenni:
a) alapszabályát,
b) szervezeti és mûködési szabályzatát,
c) tagsági szabályzatát,
d) az általa alkalmazott díjszabást (92/H. §),
e) felosztási szabályzatát,
f) éves beszámolóját,
g) tagjainak és az általa képviselt jogosultak névsorát, valamint azoknak a szervezeteknek a megnevezését, amelyekkel
képviseleti szerzõdést kötött.
(4) A közös jogkezelés vállalkozási tevékenységként nem végezhetõ. Ha a közös jogkezelõ szervezet kiegészítõ
vállalkozási tevékenységet folytat, annak eredményét – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – csak a közös jogkezelési
tevékenység kezelési költségeinek csökkentésére használhatja fel.
(5) A közös jogkezelõ szervezet a jogkezeléssel elért és az indokolt kezelési költséggel csökkentett bevételét felosztási
szabályzata alapján felosztja az érintett jogosultak között, függetlenül attól, hogy azok tagjai-e vagy sem. A közös
jogkezelésbõl származó bevétel más célra – a (8) és (10) bekezdésekben foglalt kivétellel – nem használható fel;
a jogosultaknak felosztandó jogdíjból – jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló fizetési
kötelezettség kivételével – levonásnak nincs helye.
(6) A kezelési költség indokolt, ha a közös jogkezelési tevékenység ellátásához szükséges, az érintett jogosultak
számára hasznos, és a rendes és okszerû gazdálkodás során merült fel.
(7) Az érintett jogosultak közös jogkezelõ szervezetének felosztás céljára átadott jogdíjból csak a felosztás indokolt
kezelési költségei vonhatók le. 
(8) A közös jogkezelõ szervezet az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultat megilletõ és emiatt fel nem 
osztható jogdíjakból, a tagdíjakból és a jogkezelésen kívüli tevékenységébõl származó bevételét nem köteles teljes
mértékben a jogosultak között felosztani, azt alapszabályával és legfõbb szervének eseti döntéseivel összhangban
a (11) bekezdés szerint használhatja fel a jogosultak érdekét szolgáló egyéb – különösen szociális és kulturális – célokra
(a továbbiakban: jogosultak érdekében történõ felhasználás). 
(9) A jogdíj csak akkor tekinthetõ fel nem oszthatónak amiatt, hogy a jogosult ismeretlen vagy ismeretlen helyen
tartózkodik, ha a közös jogkezelõ szervezet a jogosult felkutatására az érintett mû- vagy teljesítménytípus és
felhasználási mód figyelembevételével megtette az adott helyzetben tõle elvárható intézkedéseket és a jogosult
felkutatása nem járt eredménnyel, valamint, ha a közös jogkezelõ szervezet a jogosultat megilletõ díjat elkülönített
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számlára helyezte, és ettõl számítva egy év eltelt anélkül, hogy a jogosult személye és tartózkodási helye ismertté vált
volna. Az a jogdíj, amelyet más belföldi közös jogkezelõ szervezetnek kell felosztás céljára átadni vagy – errõl szóló
képviseleti szerzõdés alapján – külföldi közös jogkezelõ szervezetnek kell átutalni, nem tekinthetõ fel nem oszthatónak 
és ilyen címen nem használható fel az átadásra vagy átutalásra köteles közös jogkezelõ szervezetnél. 
(10) A közös jogkezelõ szervezet felosztási szabályzata rendelkezhet arról, hogy a felosztható jogdíjak is
felhasználhatók a jogosultak érdekében a (11) bekezdéssel összhangban. 
(11) A (8) bekezdésben meghatározott bevétel legfeljebb 25%-a, a (10) bekezdésben meghatározott bevétel
legfeljebb 10%-a használható fel a jogosultak érdekében; errõl a legfõbb szerv kizárólagos, nem átruházható
hatáskörében esetileg dönt az alapszabályával és a felosztási szabályzat ilyen célú felhasználásra vonatkozó
elõírásaival (támogatási politika) összhangban. A legfõbb szerv döntése alapján a (10) bekezdésben meghatározott
bevételbõl a jogosultak érdekében történõ felhasználásra szánt összeg 70%-át a jogosultak érdekében kulturális célra
kell felhasználni. A szervezet támogatási politikáját és a bevételnek a jogosultak érdekében történõ felhasználására
vonatkozó döntését – a kultúráért felelõs miniszter véleményének kikérését követõen – a Hivatal javaslatára az
igazságügyért felelõs miniszter hagyja jóvá. A közös jogkezelõ szervezet kulturális célra a Nemzeti Kulturális Alap
számára történõ átadással – az átvétel tárgyában kötött megállapodás és a jóváhagyott támogatási politika
rendelkezései szerint – használja fel a (8) és a (10) bekezdésben meghatározott bevételeit.
(12) A közös jogkezelõ szervezet az üzemeltetési, fenntartási költségeit és az egyéb közvetett költségeit az egyesülési
jogról, a közhasznúságról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló törvény elõírása szerint
osztja meg.
(13) A közös jogkezelõ szervezet kettõs könyvvitel vezetésére és a számvitelrõl szóló törvény szerinti éves – nem
egyszerûsített – beszámoló készítésére köteles; beszámolóját  könyvvizsgálóval kell felülvizsgáltatnia. A közös
jogkezelõ szervezet az eredmény-kimutatásában az egyéb, jogszabályban meghatározott adatokon túlmenõen
köteles feltüntetni az adott üzleti évben:
a) felosztott és fel nem osztható jogdíjak összegét a mûvek vagy a teljesítmények fajtáiként és vagyoni jogonként,
b) levont kezelési költség összegét a mûvek vagy a teljesítmények fajtáiként, vagyoni jogonként és jogcímenként,
c) a más közös jogkezelõ szervezetnek felosztás céljára átadott jogdíjak összegét a mûvek vagy a teljesítmények
fajtáiként, vagyoni jogonként és közös jogkezelõ szervezetenként,
d) a (8) és (10) bekezdésekben foglalt bevételeknek a jogosultak érdekében történõ felhasználását, megjelölve
a támogatás nyújtásának idõpontját, jogcímét, jogosultját, mértékét és egyéb lényeges feltételeit,
e) szerzett tagdíjbevételeit,
f) kapott támogatásait.

Nyilvántartás a közös jogkezelõ szervezetekrõl
90. § (1) A szerzõi jogra és a szerzõi joghoz kapcsolódó jogokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ közös jogkezelõ
szervezetekrõl a Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartása tartalmazza:
a) a közös jogkezelõ szervezet nevét és címét, valamint képviselõjének nevét és címét,
b) a közös jogkezelõ szervezet által végzett közös jogkezelési tevékenység meghatározását, feltüntetve az érintett
vagyoni jogokat és a jogkezelési tevékenység típusát,
c) a közös jogkezeléssel érintett jogosulti csoport meghatározását,
d) a közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
egyéb – a közös jogkezelés céljainak megvalósításához szükséges – adatokat.
(3) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartása a bejegyzett jogok, tények és adatok fennállását hitelesen tanúsítja.
Az ellenkezõ bizonyításáig a nyilvántartásba bejegyzett jogokról és tényekrõl vélelmezni kell, hogy azok fennállnak.
A nyilvántartásban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki vitatja a helyességüket vagy
a valósággal való egyezõségüket.
(4) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartását bárki megtekintheti, ahhoz a Hivatal a honlapján elektronikus
hozzáférést biztosít. A nyilvántartásban szereplõ vagy az onnan törölt adatok nyilvánosak. Ezekrõl az adatokról bárki
feljegyzést készíthet vagy – díj ellenében – hitelesített kivonatot kérhet. 
(5) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásának részeként a Hivatal hozzáférést biztosít a közös jogkezelõ
szervezet
a) alapszabályához,
b) szervezeti és mûködési szabályzatához,
c) tagsági szabályzatához,
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d) által alkalmazott díjszabáshoz (92/H. §),
e) felosztási szabályzatához,
f) éves beszámolójához.

A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásába való felvétel feltételei
91. § (1) A nyilvántartásba közös jogkezelõ szervezetként csak egyesület vehetõ fel. 
(2) Közös jogkezelõ egyesület különösen a következõ mûvekkel, illetve teljesítményekkel kapcsolatos jogok kezelésére 
vehetõ nyilvántartásba:
a) irodalmi és zenei mûvek,
b) egyéb alkotómûvészeti alkotások,
c) filmalkotások,
d) elõadómûvészi teljesítmények,
e) hangfelvételek, 
f) filmelõállítói teljesítmények.
(3) A jogosultak önrendelkezési jogának érvényesítése és a jogkezelés hatékonyságának fokozása érdekében a
(2) bekezdésben említett csoportosítástól el lehet térni, illetve a (2) bekezdésben említetteken kívüli jogok közös
kezelésére alakult egyesület is nyilvántartásba vehetõ.
(4) A nyilvántartásba vett egyesület által végzett jogkezelési tevékenységre vonatkozó adatokat a Hivatal
a nyilvántartásba vett egyesületek közötti megállapodás alapján módosítja, ha a nyilvántartásba vétel feltételei
valamennyi érintett egyesületnél megvalósulnak az általuk végzett jogkezelési tevékenységnek a megállapodás
szerinti módosítását követõen is.
92. § (1) Az az egyesület vehetõ fel a közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásába,
a) amelyhez valamennyi érintett jogosult – megbízást adva az egyesületnek a közös jogkezelésre – csatlakozhat az
alapszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén;
b) amely az általa végzett jogkezelési tevékenységben érdekelt jogosultak jelentõs részét képviseli azáltal, hogy
ba) e jogosultak tagjai vagy hozzá csatlakozni kívánnak, vagy
bb) e jogosultak vele jogaik közös kezelésére egyedi megállapodást kötöttek, és 
bc) az e jogosultak jogainak közös kezelését végzõ, a bel- és külföldi felhasználás szempontjából fontos külföldi
szervezetekkel képviseleti szerzõdéseket kötött, vagy ilyen szerzõdések megkötésére irányuló
szándéknyilatkozatokkal rendelkezik;
c) amely az általa végzett jogkezelési tevékenységben érdekelt belföldi jogosultak jelentõs részét is képviseli a ba)–bb)
alpontjainak megfelelõen;
d) amely – munkavállalói révén – rendelkezik a közös jogkezeléshez és a nemzetközi kapcsolattartáshoz szükséges,
megfelelõ szakismerettel és gyakorlattal;
e) amely felkészült a közös jogkezeléshez kapcsolódó adatok kezelésére;
f) amelynek alapszabálya 
fa) a közös jogkezelést az egyesület céljaként határozza meg, 
fb) rendelkezik a 89. §-ban meghatározott mûködési és gazdálkodási követelmények teljesítésérõl, 
fc) legfõbb szervként a jogosultak taggyûlését, vagy az ilyen tagok által közvetlenül választott testületet határozza
meg, 
fd) rendelkezik arról, hogy az egyesülési jogról, a közhasznúságról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról szóló törvényben meghatározott hatáskörökön kívül a legfõbb szerv kizárólagos, nem átruházható
hatáskörében dönt a támogatási politikát is tartalmazó felosztási szabályzat, a szervezeti és mûködési szabályzat
elfogadásáról, az éves költségvetés megállapításáról, valamint a számviteli beszámoló elfogadásáról.
(2) Annak megállapításakor, hogy az egyesület az érintett jogosultak jelentõs részét képviseli-e, illetve, hogy több
egyesület közül melyik képviseli az érintett jogosultak nagyobb részét, a jogosultak létszámát, mûveik, illetve
kapcsolódó jogi teljesítményeik felhasználási arányát és a jogdíjakból való részesedésük arányát egyaránt figyelembe
kell venni.
(3) Az egyesületet a közös jogkezeléshez kapcsolódó adatok kezelésére felkészültnek kell tekinteni, ha fenn tudja
tartani az általa képviselt jogosultak, illetve a közös jogkezelés körébe tartozó mûvek vagy kapcsolódó jogi
teljesítmények, valamint a különbözõ felhasználások olyan adatbázisát, amely lehetõvé teszi a jogdíjak felosztását és
kifizetését a jogosultak számára.
(4) Ha ugyanazon jogosulti csoport ugyanolyan vagyoni jogának kezelésére több vagy újabb – a nyilvántartásba vétel
feltételeinek egyébként megfelelõ – egyesület kéri nyilvántartásba vételét, több egyesület vagy az újabb egyesület
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akkor vehetõ nyilvántartásba a kötelezõ vagy egyébként kiterjesztett hatályú közös jogkezelés körében, ha ez a közös
jogkezelés mûködõképességét és hatékonyságát – sem a jogosultak, sem a felhasználók, illetve a díj fizetésére
kötelezettek oldalán – nem veszélyezteti.
(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott feltétel nem teljesül,
a) több egyesület közül azt kell nyilvántartásba venni, amelyik az (1) bekezdésben elõírt feltételeket összességében
a legjobban tudja megvalósítani;
b) az újabb egyesületet kell nyilvántartásba venni és a korábban nyilvántartásba vett egyesületet a nyilvántartásból
törölni kell, ha az (1) bekezdésben elõírt feltételeket az újabb egyesület összességében jobban meg tudja valósítani.

A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárások általános szabályai
92/A. § (1) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokban a Hivatal – az e törvényben
meghatározott eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései
szerint jár el. 
(2) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokban nem kell alkalmazni a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek az ügygondnokra és a közmeghallgatásra vonatkozó
szabályait. Ezekben az eljárásokban a Hivatal döntése ellen nincs helye fellebbezésnek, újrafelvételi és felügyeleti
eljárásnak, valamint ügyészi óvásnak.
(3) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet állapítja meg.
92/B. § (1) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokban a Hivatal és az ügyfél elektronikus
úton kötelesek kapcsolatot tartani egymással.
(2) A Hivatal által erre rendszeresített elektronikus ûrlap használatával kell a beadványokat elektronikus úton
benyújtani.
(3) Az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezésérõl a Hivatal – jogszabályban meghatározott módon –
elektronikus érkeztetõ számot tartalmazó automatikus értesítést küld az ügyfélnek.
(4) A Hivatal az elektronikus úton benyújtott beadvány megérkezését követõen haladéktalanul megvizsgálja, hogy az
megfelel-e az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
(5) A beadvány az elektronikus érkeztetésrõl szóló automatikus visszaigazolásnak az ügyfél részére történõ
elküldésével tekintendõ benyújtottnak, kivéve, ha a Hivatal a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja
meg és errõl az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
(6) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél az (5) bekezdés szerinti értesítés visszaigazolására köteles. Ha
az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Hivatal postai úton továbbítja számára az
iratot.
(7) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokban elektronikus úton történõ
kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet állapítja meg.
(8) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokban tájékoztatás kérésének és teljesítésének
rövid szöveges üzenet útján nincs helye.
92/C. § A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásába való felvételre és a jogkezelési tevékenységre vonatkozó
bejegyzés módosítására irányuló kérelemért miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni, amely a Hivatal bevétele.
92/D. § (1) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos ügyekben a bíróság nemperes eljárásban
vizsgálja felül
a) a Hivatal határozatát, továbbá
b) a Hivatalnak az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen kívüli ügyféli jogállást megtagadó, az
eljárást felfüggesztõ, az eljárási bírságot kiszabó végzését, valamint az iratbetekintést kizáró vagy korlátozó azt
a végzését, amellyel szemben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint önálló
jogorvoslatnak van helye.
(2) A nemperes eljárás megindítására irányuló kérelmet a döntés közlésétõl számított harminc napon belül a Hivatalnál 
kell benyújtani, amely azt az ügy irataival együtt – a (3) bekezdésben szabályozott eset kivételével – tizenöt napon
belül továbbítja a bírósághoz. A kérelem kellékeire a keresetlevélre vonatkozó szabályok irányadók.
(3) Ha a kérelem elvi jelentõségû jogkérdést vet fel, a Hivatal e kérdésben írásbeli nyilatkozatot tehet, és azt
a kérelemmel, valamint az ügy irataival együtt harminc napon belül továbbítja a bírósághoz.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti kérelmet elkésetten nyújtották be, az igazolási kérelem tárgyában a bíróság határoz.
(5) Az e § szerinti nemperes eljárásban a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályait kell alkalmazni,
a nemperes eljárás sajátosságaiból fakadó eltérésekkel.
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A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásába való felvételre irányuló eljárás
92/E. § (1) A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásába való felvételre irányuló eljárás kérelemre indul. 
(2) A kérelemhez csatolni kell a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek teljesítését igazoló iratokat. Az iratokban
közölni kell az egyesület tagjainak, illetve az egyesülethez csatlakozni kívánó vagy azzal egyedi megállapodást kötõ
jogosultaknak az egyedi azonosításra alkalmas adatait, amelyek a tagok és jogosultak teljes nevét és lakcímét vagy
székhelyét tartalmazzák. 
(3) A 92. § (4) bekezdésében meghatározott feltétel teljesítése – egyebek mellett – igazolható az érintett egyesületek
arra kiterjedõ megállapodásával, hogy a kötelezõ vagy egyébként kiterjesztett hatályú közös jogkezelés körében
melyikük ad a felhasználónak engedélyt a felhasználásra, illetve érvényesít díjigényt azoknak a jogosultaknak
a jogaival kapcsolatban, akiket egyikük sem képvisel. A kérelmezõ nyilvántartásba vételét e megállapodás
jóváhagyásának is kell tekinteni, és annak tartalmáról a (4) bekezdés szerinti közleményben kell tájékoztatást adni. 
(4) A Hivatal a nyilvántartásba vételt a Hivatalos Értesítõben közzéteszi. A nyilvántartásban szereplõ egyesületekrõl és
az általuk végzett közös jogkezelési tevékenységekrõl a Hivatal a Hivatalos Értesítõben – szükség szerint, de legalább
évente egy alkalommal – közleményt jelentet meg.

Törlés a közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásából
92/F. § (1) A közös jogkezelõ egyesületet a nyilvántartásból kérelmére vagy hivatalból kell törölni.
(2) Hivatalból kell törölni az egyesületet a nyilvántartásból a 92/K. § (6) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben,
valamint akkor, ha a bíróság az egyesületet vagy az általa ellátott tevékenységek közül a közös jogkezelést törli a civil
szervezetek közhiteles nyilvántartásából.
92/G. § (1) Ha a törvényben elõírt közös jogkezelést végzõ közös jogkezelõ egyesületet úgy törlik a nyilvántartásból,
hogy nincs más olyan, nyilvántartásba vett egyesület, amely a törvényben elõírt közös jogkezelést végezhetné,
a Hivatal a honlapján és legalább két országos napilapban közzétett hirdetményében felhívja az érintett jogosultakat
arra, hogy az általa kitûzött határidõn – de legfeljebb egy éven – belül kezdeményezzék egyesületük közös jogkezelõ
szervezetként való nyilvántartásba vételét.
(2) Az (1) bekezdésben említett határidõ elteltéig a jogdíjakat a törölt közös jogkezelõ egyesület által alkalmazott
díjszabás alapján kell megfizetni a Hivatal által a hirdetményben megjelölt módon. Ha az új közös jogkezelõ egyesület
nyilvántartásba vételét a kitûzött határidõn belül kezdeményezik, és az egyesületet nyilvántartásba veszik, az így
megfizetett jogdíjakat az új közös jogkezelõ egyesület osztja fel, ellenkezõ esetben a Hivatal kijelöli azt a közös
jogkezelõ egyesületet, amely a befolyt jogdíjakat a határidõ elteltét követõen a törlés idõpontjában érvényes
felosztási szabályzat alapján felosztja a jogosultak között.
(3) Ha az (1) bekezdésben említett határidõ elteltéig nem kezdeményezik a törvényben elõírt közös jogkezelõ
egyesületként való nyilvántartásba vételt, azt mindaddig úgy kell tekinteni, hogy az érintett jogosultak a felhasználást
egyedileg engedélyezhetik, ameddig az új közös jogkezelõ egyesületet nyilvántartásba nem veszik.
(4) A közös jogkezelõ egyesület a nyilvántartásból való törlése esetén a törlés jogerõre emelkedéséig megfizetett
jogdíjakat köteles az érintett jogosultak között a törlés idõpontjában érvényes felosztási szabályzat alapján felosztani.

A közös jogkezelés körében alkalmazott díjszabások jóváhagyása
92/H. § (1) A közös jogkezelõ egyesület abban a körben, amelyben a nyilvántartás szerint jogkezelésre jogosult, évente
megállapítja és az e § szerinti jóváhagyási eljárás lefolytatása céljából legkésõbb minden év szeptember 1-jéig
megküldi a Hivatalnak az egyes felhasználási módok tekintetében a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit
(a továbbiakban együtt: díjszabás). A tervezett alkalmazás kezdõ idõpontjaként a következõ év január 1-jét kell
megadni.
(2) A díjszabást az egyenlõ bánásmód követelményével összhangban, az egyes felhasználók indokolatlan
megkülönböztetése nélkül kell megállapítani és alkalmazni. A díj mértékének megállapításakor figyelembe kell venni
az érintett felhasználás valamennyi lényeges körülményét. A díjszabás megállapítása során és a díjszabás
jóváhagyására irányuló eljárásban figyelembe kell venni a díjazásról és a felhasználás egyéb feltételeirõl az egyeztetõ
testület (102–105. §) eljárásában a felek között létrejött megállapodást.
(3) A díjszabást az igazságügyért felelõs miniszter hagyja jóvá a Hivatal javaslatára a (4)–(11) bekezdés szerint
lefolytatott eljárást követõen. A jóváhagyás a díjszabás alkalmazásának és a Hivatalos Értesítõben való nyilvánosságra
hozatalának feltétele; nem zárja ki, illetve nem érinti azonban az egyéb jogszabályok érvényesülését a díjszabás
tekintetében.
(4) A díjszabáshoz indokolást, és az azt alátámasztó iratokat kell csatolni. 
(5) A Hivatal a díjszabásról annak kézhezvételét követõen haladéktalanul véleményt kér a jelentõs felhasználóktól és a
felhasználók érdek-képviseleti szervezeteitõl, valamint a kultúráért felelõs minisztertõl, továbbá – a nyilvános
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elõadásra vonatkozó díjszabást illetõen – a kereskedelemért, a turizmusért és a vendéglátásért felelõs minisztertõl.
A 20–21. §-ban meghatározott díj vonatkozásában a fizetésre kötelezettek és azok érdek-képviseleti szervezetei
minõsülnek felhasználónak, illetve felhasználói érdek-képviseleti szervezeteknek. A véleményezési eljárást
a díjszabásnak a Hivatalhoz történõ benyújtásától számított hatvan napon belül kell lefolytatni. 
(6) A Hivatal attól a jelentõs felhasználótól és felhasználói érdek-képviseleti szervezettõl köteles véleményt kérni, aki
vagy amely véleményezési szándékát a Hivatalnak az adott évben a Hivatal honlapján a díjszabás benyújtását
követõen haladéktalanul e célból közzétett felhívása alapján, a felhívás közzétételétõl számított tizenöt napon belül
írásban bejelenti, és egyidejûleg benyújtja a (7) vagy a (8) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
(7) Jelentõs felhasználó az a személy, aki az érintett közös jogkezelõ egyesülethez intézett megkeresés alapján kiadott
nyilatkozattal igazolja, hogy a bejelentés évét megelõzõ naptári évben az általa fizetett jogdíj elérte az érintett
díjszabás alapján megfizetett összes jogdíj 5%-át.
(8) Felhasználói érdek-képviseleti szervezet az a nyilvántartott tagsággal rendelkezõ jogi személy, amely létesítõ
okirata szerinti tevékenységét országosan fejti ki, és tevékenysége kiterjed az érintett felhasználók érdekeinek
a díjszabások véleményezése során történõ képviseletére, továbbá a közös jogkezelõ egyesület által az
érdek-képviseleti szervezet megkeresésére kiadott nyilatkozattal igazolja, hogy az érdek-képviseleti szervezetnek
tagja az adott díjszabással érintett felhasználók olyan köre, amely a bejelentés évét megelõzõ naptári évben az adott
díjszabás alapján megfizetett összes jogdíj legalább 10%-át megfizette.
(9) A közös jogkezelõ egyesület a felhasználó vagy a felhasználói érdek-képviseleti szervezet megkeresésének
beérkezését követõen haladéktalanul kiadja a (7) vagy a (8) bekezdés szerinti nyilatkozatot, és azt megküldi
a megkeresõ felhasználónak, illetve érdek-képviseleti szervezetnek, továbbá a Hivatalnak. 
(10) Az igazságügyért felelõs miniszter a díjszabást akkor hagyja jóvá, ha az a szerzõi jogi jogszabályokkal összhangban
áll. Az igazságügyért felelõs miniszter a jóváhagyásról a Hivatal javaslatának kézhezvételét követõ harminc napon
belül határozattal dönt. A miniszter csak a Kormány – általa kezdeményezett – döntése alapján hagy jóvá olyan
díjszabást, amely a Központi Statisztikai Hivatal által az elõzõ naptári évre megállapított fogyasztói árindexet
meghaladó mértékû jogdíjemelést tartalmaz vagy a fizetésre kötelezett felhasználók körét bõvíti. A miniszter
határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel emelkedik jogerõre.
(11) A díjszabást a közös jogkezelõ egyesület a jóváhagyást követõen a Hivatalos Értesítõben a saját nevében
nyilvánosságra hozza. Ennek megtörténtéig az elõzõ idõszakra megállapított és jóváhagyott – a Hivatalos Értesítõben
korábban nyilvánosságra hozott – díjszabást kell alkalmazni akkor is, ha az az idõtartam, amelyre ez utóbbi díjszabást
megállapították, idõközben lejárt. E szabályokat megfelelõen alkalmazni kell abban az esetben is, ha a bíróság a 92/J. §
alapján az igazságügyért felelõs miniszter jóváhagyó határozatát jogerõs határozattal hatályon kívül helyezi.
92/I. § (1) A díjszabás jóváhagyására irányuló eljárás nem minõsül közigazgatási hatósági eljárásnak, arra
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni.
(2) A díjszabás jóváhagyására irányuló eljárásban a miniszterek, a Hivatal és az eljárás többi résztvevõje elektronikus
úton kötelesek kapcsolatot tartani egymással. A Hivatal a közös jogkezelõ egyesületekkel, valamint a felhasználókkal
és a felhasználói érdek-képviseleti szervezetekkel elektronikus úton tart kapcsolatot.
92/J. § (1) Az igazságügyért felelõs miniszter jóváhagyásról szóló határozatának felülvizsgálatát a díjszabás
véleményezésére jogosult bármely szervezet és az érintett közös jogkezelõ egyesület jogszabálysértésre hivatkozással 
a Fõvárosi Törvényszéktõl kérheti, amely a kérelmet közigazgatási nemperes eljárás szabályai alapján bírálja el.
A nemperes eljárásban a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. § (3) és (4) bekezdése nem
alkalmazható. Ha a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi és az igazságügyért felelõs minisztert új eljárásra
utasítja, az új eljárásban hozott határozat alapján fizetendõ díj és a megsemmisített határozat alapján fizetendõ díj
közötti különbözettel el kell számolni.
(2) A határozat megtámadása esetén a bíróság azt a kérelmezõt, aki a határozattal érintett díjszabás alapján díjfizetésre 
lenne kötelezett, biztosíték adására kötelezheti. A biztosíték összege megegyezik a megtámadott határozattal
jóváhagyott díjszabás alapján fizetendõ díj mértékével, illetve annak vitatott vagy még meg nem fizetett részével,
kivéve, ha a bíróság az eset összes körülményére figyelemmel annak csökkentésérõl határoz.
(3) A szerzõdési feltételek tisztességtelensége miatti megtámadhatóság szempontjából a díjszabás nem minõsül
jogszabály által megállapítottnak, illetve olyannak, mint amelyet jogszabály elõírásának megfelelõen határoztak meg.
A díjszabás bírósági megtámadása esetén a közös jogkezelõ egyesület kérelmére a bíróság az ellenérdekû felet
biztosíték adására kötelezheti. A biztosíték összegére a (2) bekezdés szabályai megfelelõen alkalmazandók.
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A közös jogkezelés felügyelete
92/K. § (1) A közös jogkezelési tevékenység felett gyakorolt felügyelet körében a Hivatal a hatósági ellenõrzés szabályai 
szerint évente, illetve szükség esetén ellenõrzi, hogy a nyilvántartásba vétel feltételei a közös jogkezelõ egyesületnél
folyamatosan megvalósulnak-e, továbbá, hogy az alapszabály, a felosztási szabályzat és más belsõ szabályzat
rendelkezései nem ütköznek-e a szerzõi jogi jogszabályokba.
(2) Annak ellenõrzése során, hogy a közös jogkezelõ szervezet az általa végzett jogkezelési tevékenységben érdekelt
jogosultak jelentõs részét képviseli-e, a nyilvántartásba vételt követõ egy év elteltével figyelmen kívül kell hagyni
a tagként való csatlakozásra irányuló nyilatkozatokat és a külföldi szervezettel való képviseleti szerzõdés megkötésére
irányuló szándéknyilatkozatokat.
(3) A Hivatalnak a felügyelet ellátásához a közös jogkezelõ egyesület megküldi 
a) az alapszabályát,
b) a szervezeti és mûködési szabályzatát,
c) a tagsági szabályzatát,
d) az ügyintézõ és képviseleti szerve tagjainak névsorát,
e) a felosztási szabályzatát,
f) az éves beszámolóját,
g) a külföldi közös jogkezelõ szervezetekkel kötött képviseleti szerzõdéseit.
(4) A közös jogkezelõ egyesület a legfõbb szerv összehívásáról a Hivatalt elõzetesen – a tagok értesítésével
egyidejûleg – írásban, a napirend megküldésével tájékoztatja és a Hivatal képviselõjét az ülésre, a felügyelet
ellátásával összefüggõ napirendi pontok megtárgyalására meghívja.
(5) A Hivatal a felügyelet ellátásához szükséges adatok közlése érdekében nyilatkozattételre hívhatja fel a közös
jogkezelõ egyesületet. A Hivatal a felügyeleti eljárásban szakértõi véleményt kérhet vagy szakértõt hallgathat meg.
(6) A Hivatal a felügyelet körében – ha a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek hiányát vagy az (1) bekezdésben
említett jogszabályok megsértését észleli – megteszi a következõ intézkedéseket:
a) a jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetés mellett felhívja a közös jogkezelõ egyesület ügyintézõ és képviseleti 
szervét a nyilvántartásba vétel feltételeinek, illetve a szerzõi jogi jogszabályoknak megfelelõ mûködés helyreállítására,
és erre megfelelõ határidõt tûz; 
b) megkeresi az ügyészséget az egyesület törvényességi felügyelete körében meghozható intézkedések megtétele
céljából;
c) felügyeleti bírságot szabhat ki, ha az a) pontban említett határidõ eredménytelenül telt el;
d) törli a közös jogkezelõ egyesületet a nyilvántartásból, és ezt a Hivatalos Értesítõben közzéteszi, ha
da) a törvényességi felügyeleti intézkedés nem jár eredménnyel, illetve nem várható tõle eredmény,
db) az a) pontban említett határidõ eredménytelenül telt el és a felügyeleti bírság kiszabásától sem várható eredmény,
vagy
dc) a felügyeleti bírság – egyszeri vagy ismételt – kiszabása nem járt eredménnyel. 
(7) Ha az igazságügyért felelõs miniszter a közös jogkezelõ egyesületek díjszabásaival kapcsolatos feladata körében az
(1) bekezdésben meghatározott jogszabályok megsértését észleli, a Hivatalnál felügyeleti intézkedést kezdeményez.
(8) A Hivatal a (3) bekezdésben meghatározott iratokat rendszeres idõközönként, de legalább évente megküldi az
igazságügyért felelõs miniszternek a szellemi tulajdon védelmével összefüggõ feladatai ellátásához szükséges
tájékoztatás céljából, továbbá a kultúráért felelõs miniszternek a kultúrával kapcsolatos feladatai ellátásához
szükséges tájékoztatás céljából.
92/L. § (1) A felügyeleti bírság összegét az eset összes körülményére – különösen a jogsértõ magatartás súlyára,
ismétlõdésére, a jogsértõ állapot fennállásának idõtartamára, valamint a hatékonyság követelményére és az
arányosság elvére – figyelemmel kell meghatározni. A felügyeleti bírság mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet
megelõzõ évre számított felügyeleti díj összegének ötszörösét. 
(2) A bírságot az azt kiszabó végzés közlésétõl számított tizenötödik napig kell megfizetni.
(3) A határidõben meg nem fizetett bírság után az adózás rendjérõl szóló törvény szerint kell késedelmi pótlékot
fizetni.
(4) A bírságot és a késedelmi pótlékot adók módjára kell behajtani. 
92/M. § (1) A Hivatal által a közös jogkezelés felett gyakorolt felügyelettel összefüggésben felmerült költségek
fedezése érdekében a közös jogkezelõ egyesületek a Hivatala javára évente felügyeleti díjat kötelesek fizetni.
(2) A felügyeleti díj mértéke a közös jogkezelõ egyesület elõzõ évi nettó bevételének 0,3%-a. A felügyeleti díjat
a második naptári negyedév utolsó napjáig kell megfizetni. Új közös jogkezelõ egyesület nyilvántartásba vétele esetén 
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a nyilvántartásba vétel évében a felügyeleti díj mértéke a tervezett nettó bevétel 0,3%-a. Ebben az esetben
a felügyeleti díjat a tárgyévet követõ második naptári negyedév utolsó napjáig kell megfizetni.
92/N. § (1) A közös jogkezelõ egyesületek felügyeletével kapcsolatos eljárásokban a Hivatal – az e törvényben
meghatározott eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései
szerint jár el. 
(2) A közös jogkezelõ egyesületek felügyeletével kapcsolatos eljárásokban nem kell alkalmazni a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek az ügygondnokra, a közmeghallgatásra, az ellenõrzési terv és
ellenõrzési jelentés készítésére, a helyszíni ellenõrzést megelõzõ értesítésre vonatkozó, valamint azokat
a rendelkezéseit, amelyek az eljárás megindításával és az elsõ kapcsolatfelvétellel összefüggõ – hivatalból történõ –
értesítésre és figyelemfelhívásra, a jogerõs vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozat
közzétételére, továbbá az ellenõrzés céljából vezetett nyilvántartásra vonatkoznak. Ezekben az eljárásokban a Hivatal
döntése ellen nincs helye fellebbezésnek, újrafelvételi és felügyeleti eljárásnak, valamint ügyészi óvásnak.
(3) A közös jogkezelõ egyesületek felügyeletére vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet állapítja meg.
92/O. § (1) A közös jogkezelõ egyesületek felügyeletével kapcsolatos eljárásokban a miniszterek, a Hivatal és a közös
jogkezelõ egyesületek elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani egymással. 
(2) A Hivatal a közös jogkezelõ egyesületekkel a 92/B. § (2)–(8) bekezdésében foglaltakat alkalmazva tart elektronikus
úton kapcsolatot. 
92/P. § (1) A közös jogkezelõ egyesületek felügyeletével kapcsolatos ügyekben a bíróság nemperes eljárásban
vizsgálja felül
a) a Hivatal határozatát, továbbá
b) a Hivatalnak az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen kívüli ügyféli jogállást megtagadó, az
eljárást felfüggesztõ, az eljárási bírságot kiszabó végzését, valamint az iratbetekintést kizáró vagy korlátozó azt
a végzését, amellyel szemben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint önálló
jogorvoslatnak van helye.
(2) Az (1) bekezdésben említett nemperes eljárásra alkalmazni kell a 92/D. § (2)–(5) bekezdését.”

36. § Az Szjt. 100. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A járulék mértéke az adót és más köztartozást nem tartalmazó vételár négy százaléka. Az eredeti mûalkotások
körének és a vételár fogalmának meghatározására, valamint a járulék kötelezettjére, beszedésére és átutalására a 70. §
rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a közös jogkezelõ szervezet a megfizetett
járulékot az alkotó tevékenység támogatására és az alkotómûvészek szociális céljaira használja fel.”

37. § Az Szjt. 100. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A közös jogkezelõ egyesület a járulék összegérõl, annak felhasználásáról a nyilvánosságot évente, a Hivatal
hivatalos lapja útján tájékoztatja; az erre vonatkozó közleményét a tárgyévet követõ év elsõ negyedévének végéig
köteles megküldeni a Hivatal részére.”

38. § Az Szjt. 102. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„102. § Ha a felhasználó és a jogosult között, vagy a felhasználók vagy érdekképviseleti szervezetük és a jogosultak
közös jogkezelõ egyesülete között nem jön létre megállapodás a díjazásról és a felhasználás egyéb feltételeirõl,
bármelyik fél a 103. § alapján létrehozott egyeztetõ testülethez fordulhat.”

39. § Az Szjt. 104. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következõ mondat lép:
„A közös jogkezeléssel kapcsolatos vitában kezdeményezett egyeztetõ testületi eljárásról a testület haladéktalanul
tájékoztatja az igazságügyért felelõs minisztert, a kultúráért felelõs minisztert és a Hivatalt.”

40. § Az Szjt. a következõ 110. §-sal egészül ki:
„110. § (1) E törvénynek a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLXXIII. törvénnyel megállapított 89. § (13) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a 2012. évre vonatkozó
beszámolóra kell alkalmazni. 
(2) E törvénynek a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIII. törvénnyel
megállapított 92. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítésérõl a közös jogkezelõ egyesület 2012. május 1-jéig
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köteles tájékoztatni a Hivatalt az alapszabály módosításának tudomásulvételérõl szóló bírósági jogerõs végzés,
valamint az alapszabály megküldésével.”

41. § (1) Az Szjt. 112. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartására és felügyeletére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a közös
jogkezelõ szervezetek felügyeleti díjának kezelésére, nyilvántartására, felhasználására, megfizetése módjára,
a felügyeleti díj mértéke kiszámításának módjára és a megfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire vonatkozó
részletes szabályokat,
b) a közös jogkezelõ szervezetek díjszabásainak jóváhagyására irányuló eljárásokban elektronikus úton történõ
kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokat.”

(2) Az Szjt. 112. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(6) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben,
valamint a Hivatal elnöke véleményének kikérésével kiadott rendeletben határozza meg a közös jogkezelõ
szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint
a kezelésére, nyilvántartására, visszafizetésére és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat.”

42. § Az Szjt. preambulumában az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg, 7. §
(2) bekezdésében a „szomszédos jogi” szövegrész helyébe a „kapcsolódó jogi” szöveg, 25. § (1) bekezdésében a
„91. § (2)” szövegrész helyébe a „87. § (3)” szöveg, 27. § (2) bekezdés b) pontjában a „91. § (2)” szövegrész helyébe a
„87. § (3)” szöveg, 27. § (3) bekezdésében a „91. § (2)” szövegrész helyébe a „87. § (3)” szöveg, 43. § (4) bekezdésében
az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 57/A. § (1) bekezdésében a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)”
szöveg, 57/A. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 57/B. §
(1) bekezdés f) pontjában az „57/C.” szövegrész helyébe az „57/D.” szöveg, 70. § (12) bekezdés c) pontjában az
„a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

43. § (1) Hatályát veszti az Szjt. 14. § (2) bekezdésében, 16. § (7) bekezdésében, 20. § (7) bekezdésében, 23. § (6) bekezdésében,
63. § (4) bekezdésében, 74. § (2) bekezdésében, 77. § (3) bekezdésében és 78. § (2) bekezdésében az „(85–93. §)”
szövegrész.

(2) Hatályát veszti az Szjt. 38. §-ának (3) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az Szjt. 70. § (4) bekezdésében a „(pl. kulturális járulékot)” szövegrész.
(4) Hatályát veszti az Szjt. 94/B. § (3) bekezdésében a „[88. § (1) bek. f) 2. pont]” szövegrész. 
(5) Hatályát veszti az Szjt. 101. § (2) bekezdése.
(6) Hatályát veszti az Szjt. 112. § (6) bekezdése.

VI. FEJEZET
A FORMATERVEZÉSI MINTÁK OLTALMÁRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI XLVIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAI

44. § A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Fmtv.) 12. § (2)–(4) bekezdései
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Amíg jogerõs bírósági ítélet mást nem állapít meg, azt a személyt kell a minta szerzõjének tekinteni, aki
a mintaoltalmi bejelentésben eredetileg szerzõként szerepelt, vagy akit a mintaoltalmi lajstrom az erre vonatkozó
bejegyzés módosítását követõen szerzõként feltüntet.
(3) Ha többen közösen alkották a mintát, a szerzõségi részarányt – a mintaoltalmi bejelentésben eredetileg megadott
ellenkezõ megjelölés hiányában – egyenlõnek kell tekinteni.
(4) Amíg jogerõs bírósági ítélet mást nem állapít meg, a mintaoltalmi bejelentésben eredetileg megjelölt,
a (3) bekezdés szerinti vagy a mintaoltalmi lajstromban az erre vonatkozó bejegyzés módosítását követõen
feltüntetett szerzõségi arányt kell irányadónak tekinteni.”
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45. § Az Fmtv. – a 29. §-t követõen – a következõ IV/A. Fejezettel egészül ki:

„IV/A. FEJEZET
A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV RENDELKEZÉSEINEK ALKALMAZÁSA
29/A. § (1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezései az irányadók
a) a mintához kapcsolódó és a mintaoltalomból eredõ jogok átszállására, átruházására, megterhelésére, a közös
mintaoltalmi igényre és a közös mintaoltalomra;
b) a hasznosítási szerzõdésre; valamint
c) a formatervezési mintákkal összefüggõ egyéb személyi és vagyoni viszonyokban.
(2) A szerzõ a Ptk. szabályai szerint léphet fel azzal szemben, aki e minõségét kétségbe vonja, vagy a mintával
kapcsolatos személyhez fûzõdõ jogát egyébként megsérti.”

46. § Az Fmtv. 58. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A megsemmisítési eljárás költségeinek viselésére a vesztes felet kell kötelezni. Ha a mintaoltalom jogosultja
a megsemmisítési eljárásra okot nem adott, és a mintaoltalomról – több mintára adott oltalom esetén legalább az
érintett minták vonatkozásában – az (1) bekezdés szerinti nyilatkozattételre kitûzött határidõ lejárta elõtt lemond, az
eljárási költséget a kérelmezõ viseli.”

47. § Az Fmtv. 58/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A megsemmisítési eljárást bármelyik fél kérelmére gyorsítottan kell lefolytatni, ha a mintaoltalom bitorlása miatt
pert indítottak vagy a keresetlevél benyújtását megelõzõen ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjesztettek elõ, és
ezt igazolják.”

48. § Az Fmtv. preambulumában az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg, 32/A. §
(3) bekezdés g) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 60/E. §
(1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 60/J. §
(1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg, 60/K. § (1) bekezdését
megelõzõ alcímének címében az „A Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe az „A Magyarországot” szöveg, 60/K. §
(1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe az „A Magyarországot” szöveg, 60/K. §
(6) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 61. § (8) bekezdésében a
„kihirdetésétõl” szövegrész helyébe a „kézbesítésétõl” szöveg lép.”

49. § Hatályát veszti az Fmtv. 12. § (6) bekezdése.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2011. évi CLXXIV. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával
összefüggõ egyes törvények módosításáról*

1. A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § (1) A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 327/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügyész akkor kérheti a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát, ha a határozat az ügyészségrõl  szóló
törvény szerinti ügyészi felhívásban (a továbbiakban: ügyészi felhívás) a törvénysértés orvoslására megállapított
határidõ elteltét követõen sem felel meg a jogszabályok rendelkezéseinek.”

(2) A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 337. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Eljárás ügyészi felhívás, illetve felügyeleti intézkedés esetében”

2. § (1) A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 332. §-a a következõ (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben
a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására
jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható, kivéve, ha a hatóság a határozatot végrehajtás felfüggesztése iránti
kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánította.
(2b) A végrehajtás felfüggesztésének hatálya kiterjed a határozaton alapuló jogok gyakorlására is.
(2c) Nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat
a) a polgári védelmi szolgálat ellátásával kapcsolatos kötelezettséget állapít meg,
b) jogerõs bírósági döntés végrehajtását szolgálja,
c) a honvédelmi kötelezettségek részét képezõ gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos kötelezettséget
állapít meg,
d) a honvédelmi és katonai célú építmények, ingatlanok építésügyi hatósági engedélyezésére, illetve mûködési és
védõterületeik kijelölésére vonatkozik,
e) végrehajtása felfüggesztésének törvényben meghatározott feltételei nem teljesülnek, vagy azt törvény kizárja.”

(2) A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 332. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a keresetlevél a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet tartalmaz,
a bíróság annak tárgyában az iratoknak a bírósághoz  való érkezését követõ nyolc napon belül határoz. A késõbbiek
során a bíróság a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztését – már a tárgyalás kitûzése elõtt is –
kérelemre bármikor elrendelheti. A bíróság a végrehajtást foganatosító szervet haladéktalanul értesíti a végrehajtás
felfüggesztésérõl. A végrehajtás felfüggesztésérõl  szóló végzés meghozatala során a bíróságnak figyelemmel kell
lennie arra, hogy a végrehajtást követõen az eredeti állapot helyreállítható-e, vagy hogy a végrehajtás elmaradása
nem okoz-e súlyosabb károsodást, mint amilyennel a végrehajtás felfüggesztésének elmaradása járna.”

(3) A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 339. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik, a bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály
megsértésének kivételével – a jogszabálysértõ közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén
a közigazgatási határozatot hozó szervet új eljárásra kötelezi.”

3. § (1) A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 394/B. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[A polgári perben – és ha törvény más polgári eljárás vonatkozásában elõírja – 2012. május 31. és 2013. március 31. napja
között a következõ rendelkezéseket kell alkalmazni:]
„a) ha a vállalkozások közötti perben kötelezõ a jogi képviselet, a keresetlevél és minden egyéb beadvány, okirati
bizonyíték benyújtására kizárólag elektronikus úton, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai 
szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével kerülhet sor, és a bíróság is valamennyi hivatalos iratot
elektronikusan kézbesíti, az elektronikus úton benyújtott keresetlevelet a bíróság az alperes részére papír alapú
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okiratként kézbesíti azzal a kiegészítõ tájékoztatással, hogy az eljárásban kötelezõ a jogi képviselet, ezért védekezését,
nyilatkozatát jogi képviselõvel eljárva, kizárólag elektronikus úton nyújthatja be;”

(2) A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 394/C. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A polgári perben – és ha törvény más polgári eljárás vonatkozásában elõírja – 2013. április 1. napjától a következõ
rendelkezéseket kell alkalmazni:]
„a) a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványát, okirati bizonyítékát kizárólag elektronikusan nyújtja be
a bírósághoz, és a bíróság is valamennyi hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti;”

4. § A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 332. § (2) bekezdésében az „óvás” szövegrész helyébe a „felhívás”
szöveg, 337. § (1) bekezdésében az „óvást nyújtott be” szövegrész helyébe a „felhívással élt” szöveg, az „óvás
elbírálásáig, illetõleg” szövegrész helyébe az „ügyészi felhívás elbírálásáig, illetve” szöveg, 337. § (2) bekezdésében
az „óvás” szövegrész helyébe az „ügyészi felhívás” szöveg, 337. § (3) bekezdésében az „óvás” szövegrész helyébe
az „ügyészi felhívás” szöveg lép.

5. § A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdésében a „keresetlevelet az elsõfokú” szövegrész
helyébe a „keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsõfokú” szöveg lép.

6. § A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 195. § (3) bekezdésében az „aláírást” szövegrész helyébe
az „aláírást vagy minõsített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást” szöveg, 195. §
(5) bekezdésében az „aláírással” szövegrész helyébe az „aláírással vagy minõsített tanúsítványon alapuló fokozott
biztonságú elektronikus aláírással” szöveg, 196. § (1) bekezdés f) pontjában az „aláírást” szövegrész helyébe az „aláírást 
vagy minõsített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást” szöveg, 196. § (2) bekezdésében
az „aláírással” szövegrész helyébe az „aláírással vagy minõsített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú
elektronikus aláírással” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 337. § (4) bekezdése.

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

8. § A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról  szóló 1952. évi
22. törvényerejû rendelet a következõ 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § A Pp.-nek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény és
egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes törvények 
módosításáról  szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 2. §-ával és 5. §-ával módosított rendelkezéseit a módosítások
hatálybalépését követõen indult közigazgatási hatósági ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti
perekben kell alkalmazni.”

3. A külföldiek magyarországi befektetéseirõl  szóló 1988. évi XXIV. törvény módosítása

9. § Hatályát veszti a külföldiek magyarországi befektetéseirõl  szóló 1988. évi XXIV. törvény 39. § (2) bekezdése.

4. A köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

10. § A köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény 1. § (2) bekezdésében a „Versenyhivatal, a Pénzügyi”
szövegrész helyébe a „Versenyhivatal, az Egyenlõ Bánásmód Hatóság, a Pénzügyi” szöveg lép.

5. A magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

11. § A magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa:]
„a) a miniszter e törvényben meghatározott feladatainak részletes szabályait és kijelölje az e törvény 5/A. §
(2)–(3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 14. § (4) és (6) bekezdésében, 16. § (1) és (3) bekezdésében, 17. § (1) és
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(4) bekezdésében, (6) bekezdésében, (8) bekezdésében az elõterjesztést kivéve, a 19. § (2) és (3) bekezdésében,
20. §-ában, továbbá a 20/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat a miniszter nevében ellátó állampolgársági 
ügyekben eljáró szervet,”

12. § A magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény 11. § (1) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe
az „Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv” szöveg, 12. §-ában az „a miniszter” szövegrész helyébe
az „az állampolgársági ügyekben eljáró szerv” szöveg, 13. § (1) bekezdés d) pontjában az „ügyintézésért felelõs”
szövegrész helyébe az „ügyekben eljáró” szöveg, 17. § (2) bekezdésében az „ügyintézésért felelõs” szövegrész helyébe
az „ügyekben eljáró” szöveg, 17. § (3) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az állampolgársági
ügyekben eljáró szerv” szöveg, 17. § (7) bekezdésében az „ügyben eljáró” szövegrész helyébe az „ügyekben eljáró”
szöveg, 17. § (9) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az állampolgársági ügyekben eljáró szerv”
szöveg, 19. § (1) bekezdésében az „ügyintézésért felelõs” szövegrész helyébe az „ügyekben eljáró” szöveg lép.

6. A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

13. § A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53/D. § (3) bekezdésében az „az ügyfélkapun”
szövegrész helyébe az „a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson” szöveg, 114/G. § (11) bekezdésében
az „az ügyfélkapun” szövegrész helyébe az „a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson” szöveg lép.

7. A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

14. § (1) A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdés j)–l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép,
és 2. § (1) bekezdése a következõ m)–p) ponttal egészül ki:
[Az állami feladatok:]
„j) a vízrajzi tevékenység szabályozása;
k) a vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység szabályozása;
l) a vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység szervezése, irányítása, ellenõrzése,
a helyi közfeladatokat meghaladó védekezés;
m) vízgyûjtõ-gazdálkodási terv készítése;
n) az állami tulajdonú vízi utak fenntartásának, valamint fejlesztésének felügyelete;
o) a vízrajzi tevékenység ellátása;
p) a vízkészletek mennyiségi és minõségi számbavétele.”

(2) A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és 2. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatok közül
a) a Kormány az a), f), i) és az m) pontban;
b) a vízgazdálkodásért felelõs miniszter a c), d), e), g), j) és a k) pontban;
c) a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter az l), n) és o) pontban;
d) a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter és a vízgazdálkodásért felelõs miniszter együttesen
a b), h) és p) pontban
meghatározott feladatokat látja el.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatok közül a c) és a d) pontban említetteket a vízgazdálkodásért felelõs miniszter
a Kormány által meghatározott munkamegosztás szerinti rendben az érdekelt miniszterek közremûködésével látja el.”

(3) A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vízügyi igazgatási szervek látják el az állam kizárólagos tulajdonában lévõ vizeknek és vízilétesítményeknek
a vagyonkezelését.”

(4) A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vízügyi igazgatási szervek feladata a folyók vízkár-elhárítási célú szabályozása, a kettõnél több települést
szolgáló vízkár-elhárítási létesítmények – az árvízvédelmi fõvédvonalak, vízkár-elhárítási célú tározók, belvízvédelmi
fõmûvek (a továbbiakban: védmûvek) – építése, ezek, valamint az állam kizárólagos tulajdonában lévõ védmûvek
fenntartása és fejlesztése, azokon a védekezés ellátása, továbbá a mezõgazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás
feladatainak ellátása.”
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(5) A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az árvíz- és belvízvédekezés országos irányítása
a) a rendkívüli védekezési készültség beálltáig a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter;
b) a rendkívüli védekezési készültség tartama alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a vízügyi igazgatási
szervek irányításáért felelõs miniszter;
c) veszélyhelyzet kihirdetése esetén a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 szóló törvény szerinti kormányzati koordinációs szerv
hatáskörébe tartozik.”

(6) A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány]
„t) a vizek kártételei elleni védekezés részletes feladatainak és módjának;”
[rendeletben történõ megállapítására.]

15. § A vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 7/A. § (6) bekezdésében a „vízügyi igazgatási és hatósági feladatokat
ellátó szervek” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szöveg, 10. § (1) bekezdésében a „miniszter”
szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szöveg, 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „miniszter”
szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szöveg, 14. § (6) bekezdésében a „miniszter” szövegrész
helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szöveg, 17. § (4) bekezdésében a „megyei közgyûlés” szövegrész
helyébe a „megyei, fõvárosi védelmi bizottság” szöveg, 17. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe
a „vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter” szöveg, 17. § (6) bekezdésében a „megyei közgyûlés”
szövegrész helyébe a „megyei, fõvárosi védelmi bizottság” szöveg, 20. § (1) bekezdésében a „vízügyi igazgatási
szervnek” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóság” szöveg, 20. § (2) bekezdésében a „vízügyi igazgatási szerv”
szövegrész helyébe a „vízügyi hatóság” szöveg, 24. § (7) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe
a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szöveg, 39. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság”
szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási szerv” szöveg, 45. § (8) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe
a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szöveg, 45. § (9) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.

16. § Hatályát veszti a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés u) pontja, 1. számú melléklet
5. pontjában az „ – a miniszter által – ” szövegrész.

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

17. § (1) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról  szóló 1996. évi
XX. törvény 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvényt az adó- és vámügyi eljárásokban képzett azonosító kódokra is alkalmazni kell.”

(2) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról  szóló 1996. évi
XX. törvény a 10. §-t követõen a következõ alcímmel és 10/A–10/B. §-sal egészül ki:

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

(3) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról  szóló 1996. évi
XX. törvény a 40. §-t követõen a következõ alcímmel és 40/A. §-sal egészül ki:

„Felhatalmazó rendelkezések
40/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza az összerendelési nyilvántartás mûködését.”

9. A természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

18. § A természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 51. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe
a „természetvédelmi hatóság” szöveg lép.

10. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény
módosítása

19. § (1) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 43/A. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„43/A. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj teljes összege a Gazdasági
Versenyhivatal saját bevétele, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal a mûködésével kapcsolatos kiadások fedezésére
használ fel.
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(2) A Gazdasági Versenyhivatal az (1) bekezdés szerinti bevételeibõl legfeljebb a tényleges adott évi bevétel 15%-ának
megfelelõ mértékig tartalékot képezhet. Az így képzett tartalék a következõ években kizárólag a mûködés fedezetére
használható fel, az más célra nem vonható el.”

(2) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 62. §-a és az azt
megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Igazgatási szolgáltatási díj és eljárási költség
62. § (1) Ha az eljárás a 67. § (2) bekezdése alapján kérelemre indul, az eljárásért – a jogorvoslati eljárást ide nem értve –
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke
a) ha az eljáró versenytanács a 24. § alapján indított eljárásban a 63. § (4) bekezdése alapján a 63. § (3) bekezdés
b) pontjának alkalmazásáról dönt, tizenhatmillió forint,
b) egyéb esetben négymillió forint.
(2) Az eljárás kezdeményezésekor meg kell fizetni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat.
(3) Ha az eljáró versenytanács a 24. § alapján indított eljárásban a 63. § (4) bekezdése alapján a 63. § (3) bekezdés
b) pontjának alkalmazásáról dönt, végzésében – nyolcnapos határidõ megjelölésével és a jogkövetkezményekre  való
figyelmeztetés mellett – felszólítja a kérelmezõt az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díj
a (2) bekezdés szerint megfizetett összegen túli részének megfizetésére. Ha a kérelmezõ a kitûzött határidõn belül
a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az eljárást meg kell szüntetni; az igazgatási szolgáltatási díjnak
a (2) bekezdés szerint megfizetett része visszatérítésének ebben az esetben nincs helye.
(4) Az eljárásnak a hiánypótlási felhívás nemteljesítése  miatt történõ megszüntetése esetén az eljárás díjmentes, a már
megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat vissza kell téríteni.
(5) Az eljárásnak a kérelem visszavonása  miatt történõ megszüntetése esetén a már megfizetett igazgatási
szolgáltatási díj felét vissza kell téríteni.
(6) Az igazgatási szolgáltatási díjba valamennyi eljárási költség beleszámít.”

(3) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény a 62. §-t követõen
a következõ 62/A. és 62/B. §-sal egészül ki:
„62/A. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díjat – az ügyfelek eltérõ megállapodása hiányában – a kérelmezõ köteles
megfizetni.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat a Gazdasági Versenyhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a Gazdasági
Versenyhivatal elõirányzat-felhasználási keretszámlája javára történõ átutalással kell megfizetni.
(3) Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a kérelmezõ ügyfél nevét és az összefonódás közvetlen részt vevõinek
nevét, vagy – ha az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére az eljárás megindítását követõen kerül sor –
az ügyiratszámot, illetve – a 62. § (3) bekezdése szerinti esetben – a 63. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról
hozott döntés iktatószámát.
(4) A 62. § (4) bekezdése szerinti esetben az igazgatási szolgáltatási díjat, a 62. § (5) bekezdése szerinti esetben pedig
az igazgatási szolgáltatási díj megfelelõ részét a Gazdasági Versenyhivatal haladéktalanul hivatalból visszatéríti arra
a fizetési számlaszámra történõ átutalással, ahonnan az igazgatási szolgáltatási díjat befizették. Túlfizetés esetén
a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre harminc napon belül kell visszatéríteni a befizetõ részére.
(5) Az igazgatási szolgáltatási díjra alkalmazni kell az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és
– a 62. § (4) és (5) bekezdése szerinti eset kivételével – b) pontját, 28. § (3) bekezdését, valamint 31. § (3) bekezdését.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesség nem adható.
(6) A díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól  szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
62/B. § (1) A 67. § (3) bekezdése alapján hivatalból indított eljárásban felmerült eljárási költség viselésére azt
az ügyfelet kell kötelezni, amelyik a kérelem benyújtására a 68. § (1) bekezdése alapján köteles lett volna.
(2) A hivatalból indított eljárásban felmerült egyéb eljárási költséget a törvénybe ütközõ magatartás megállapítása
esetén az ügyfél viseli. Ha több vállalkozás együttesen  valósította meg a törvénybe ütközõ magatartást, az eljárási
költség megfizetéséért egyetemlegesen felelnek.
(3) Az eljárási költség megfizetése alól mentesség nem adható.”

(4) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 79/B. § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A díj a (4) bekezdés szerinti végzés jogerõre emelkedésétõl számított harminc napon belül esedékes. A díj
kifizetését a központi költségvetésrõl  szóló törvénynek a központi bírságbevételeket tartalmazó fejezete kiadási
elõirányzatainak terhére kell teljesíteni.”
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(5) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény a következõ 95/B. §-sal
egészül ki:
„95/B. § E törvénynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes
törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Ket-módtv.) 19. §-ával megállapított,
az igazgatási szolgáltatási díjra és eljárási költségekre vonatkozó rendelkezéseit az e rendelkezések hatálybalépése
után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

20. § (1) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 43/F. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„43/F. § Az, akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz, a végzés közlésétõl számított tizenöt napon belül a 43/C. §
(2) bekezdése szerinti eljárási bírságot kiszabó végzés, valamint a 43/D. § (3) bekezdése szerinti, az iratok üzleti
titokként kezelését elutasító végzés bírósági felülvizsgálatát kérheti. A kérelmet a bíróság soron kívül bírálja el.”

(2) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 43/G. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos eljárás nem része a versenyfelügyeleti eljárásnak, e törvény
X–XII. Fejezetének rendelkezései – az 54. §-ban, az 55. § (5) bekezdésében, az 59. §-ban, valamint a 65. § (7) és
(9) bekezdésében foglaltak kivételével – a bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos eljárásban nem alkalmazhatók.
Az 54. § és az 59. § alkalmazásában ügyfél alatt a bejelentõt és a panaszost, valamint a bejelentettet, illetve azt kell
érteni, akinek a magatartására a panasz vonatkozik, az 55. § (5) bekezdésének, valamint a 65. § (7) bekezdésének
alkalmazásában ügyfél alatt a bejelentõt és a panaszost, az eljárás egyéb résztvevõje alatt pedig azt kell érteni, akinek
a magatartására a bejelentés, illetve a panasz vonatkozik.”

(3) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 43/H. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 43/H. § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A bejelentés alapján indult eljárásra – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – megfelelõen alkalmazni kell a Ket.
17. §-át, 17/A. §-át, 26. §-át, 33. § (3) bekezdését, 39. §-át, 40–40/A. §-át, 58–59. §-át, 69. § (1), (3), (5) és (6) bekezdését,
72. § (2) bekezdését, 73. §-át, 73/A. § (1) és (3) bekezdését, 78. § (2), (4)–(8) és (10) bekezdését, 79–80. §-át, 81–81/B. §-át
és 153. §-át azzal, hogy a Ket. 17. §-ának és 39. §-ának alkalmazásában ügyfél alatt a bejelentõt, az eljárás egyéb
résztvevõje, illetve érintett személy alatt pedig a bejelentettet, a Ket. 17/A. §-ának, 26. §-ának, 78. §-ának, 80–81. §-ának 
és 153. §-ának alkalmazásában ügyfél alatt a bejelentõt, a Ket. 40–40/A. §-ának, 58–59. §-ának, 72. § (2) bekezdésének,
73. §-ának, 79. §-ának és 81/A. §-ának alkalmazásában ügyfél alatt a bejelentõt és – ahol az értelmezhetõ –
a bejelentettet kell érteni.
(3) A vizsgáló az eljárás során felmerült kérdésekben végzést bocsát ki.”

(4) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 43/H. § (11) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A (8) bekezdés b) pontja szerinti végzés ellen kizárólag a bejelentõ élhet a közléstõl számított nyolc napon belül
jogorvoslati kérelemmel. A jogorvoslati kérelemre a közigazgatási hatósági eljárásban hozott végzés elleni bírósági
felülvizsgálatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy ha a bíróság álláspontja szerint a (8) bekezdés
a) pontja alkalmazásának van helye, a vizsgálót a vizsgálat harminc napon belül történõ elrendelésére kötelezi.”

(5) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 44. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„44. § (1) A versenyfelügyeleti eljárásra – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a Ket. rendelkezéseit kell
alkalmazni a Ket. 15. § (4) bekezdése, 18. §-a, 29. § (3)–(12) bekezdése, 30. § a) és b) pontja, 31. § (1) bekezdés j) pontja,
33/A. §-a és 33/B. §-a, 38. §-a, 43. § (6a) bekezdése, 46. § (2) bekezdése, 47. §-a, 51. § (1) és (5) bekezdése, 61. §
(1) bekezdése, 70. §-a, 71. § (7) bekezdése, 74. § (2)–(5) bekezdése, 88. §-a, 91. §-a, 93. §-a, 94. §-a, 94/A. §-a, 102. §
(3) bekezdése, 109. § (2) bekezdése, 116. §-a, 127. § (1)–(4) és (6) bekezdése, 128. § (1) és (3) bekezdése, 130. §-a,
valamint 134. § b) és c) pontja kivételével.
(2) A Ket. szabályainak alkalmazásakor
a) elsõ fokú döntés alatt a vizsgálónak a versenyfelügyeleti eljárás során hozott végzését, illetve az eljáró
versenytanácsnak a b) pontban nem említett döntését,
b) másodfokú döntés alatt az eljáró versenytanácsnak a vizsgáló végzésével szembeni jogorvoslati eljárásban hozott
végzését
kell érteni.”
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(6) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 59. §-a és az azt
megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Kézbesítés
59. § (1) A magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkezõ ügyfél kézbesítési meghatalmazottat akkor
köteles megnevezni, ha nincs magyarországi lakcímmel vagy székhellyel rendelkezõ képviselõje.
(2) A magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkezõ ügyfél részére hirdetményi kézbesítésnek, illetve
– amennyiben annak feltételei fennállnak – kézbesítési ügygondnok útján történõ kézbesítésnek kézbesítési
meghatalmazott megnevezésének hiánya  miatt csak akkor van helye, ha nemzetközi jogsegély útján vagy az igénybe
vehetõ egyéb közlési módok alkalmazásával a közlés – annak megtörténte igazolásával – nem biztosítható.
(3) A külföldön teljesített postai úton  való kézbesítést szabályszerûnek kell tekinteni, ha az akár a hivatalos irat
kézbesítésére vonatkozó belföldi jogszabályok rendelkezéseinek, akár a kézbesítés helyén irányadó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelel.”

(7) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 60. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„60. § Az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzéssel szemben a 67. § (2) bekezdése szerint kérelemre indult
eljárásban van helye külön jogorvoslatnak (82. §).”

(8) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény a 60. §-t követõen
a következõ alcímmel és 60/A. §-sal egészül ki:

„Az eljárás megszüntetése
60/A. § Az eljárásnak a Ket. 31. § (1) bekezdés e) és i) pontja alapján történõ megszüntetésérõl hozott végzést
a bejelentõvel is közölni kell.”

(9) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 61. § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 61. § a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az eljárási bírság legkisebb összege ötvenezer forint, legmagasabb összege vállalkozás esetében az elõzõ üzleti
évben elért nettó árbevételének egy százaléka, vállalkozásnak nem minõsülõ természetes személy esetében
ötszázezer forint.
(4) Eljárási kötelezettség teljesítésére megadott határidõ túllépése esetén az eljárási bírság napi összege vállalkozás
esetében legfeljebb az elõzõ üzleti évben elért nettó árbevétel egy napra jutó összegének egy százaléka,
a vállalkozásnak nem minõsülõ természetes személy esetében legfeljebb napi ötvenezer forint.
(5) Az eljárási bírságot kiszabó végzését a kötelezett javára a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács hivatalból
jogszabálysértés hiányában is módosíthatja.”

(10) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 63. § (3) bekezdés
a) pontjának bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Vállalkozások összefonódásának ellenõrzése során az eljárást befejezõ döntést a hiánytalan kérelem, illetve a hiánypótlás
beérkezését követõ naptól számított]
„a) negyvenöt napon belül kell meghozni a 25. § alapján benyújtott kérelem esetében, továbbá amennyiben”
[kell meghozni.]

(11) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 63. § (5) bekezdés
i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ügyintézési határidõ számításánál – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól  szóló törvényben
foglaltakon túl – nem kell figyelembe venni]
„i) ha az eljáró versenytanács végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelemrõl  való döntés hiánya a döntés
meghozatalának akadályát képezi, a bírósági felülvizsgálati eljárásban a jogerõs döntés meghozataláig”
[eltelt idõt.]

(12) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 68. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„68. § (1) Az eljárás megindítására irányuló kérelmet az nyújthat be,
a) akit az összefonódás engedélyezése iránti kérelem benyújtására a 28. § (1) bekezdése kötelez,
b) aki a 25. § szerinti elidegenítési kötelezettségnek egy éven belül nem tudott eleget tenni.
(2) A 24. § szerinti engedély iránti kérelmet a Gazdasági Versenyhivatal által közzétett formátumú, megfelelõen
kitöltött összefonódási kérelem ûrlapon kell benyújtani. A kérelemnek az ügy elbírálásához szükséges valamennyi
tényt, adatot tartalmaznia kell, és ahhoz csatolni kell az ûrlapban megjelölt iratokat.
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(3) Ha a 24. § szerinti engedély iránti kérelmet a 28. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott határidõn túl nyújtják be,
de a 67. § (3) bekezdése alapján hivatalból az eljárás megindítására még nem került sor, a kérelem érdemi vizsgálat
nélküli elutasításának nincs helye.
(4) A vizsgáló hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezését követõ naptól számított tizenöt napon belül bocsáthat ki.
(5) Hiánypótlási felhívás az eljárás során akkor is kibocsátható, ha a kérelem megfelelt a (2) bekezdésben foglalt
követelményeknek, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges.”

(13) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 72. § (1) bekezdés
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentésének kézhezvételét követõen]
„c) végzésében ideiglenes intézkedéssel megtilthatja a  valószínûsíthetõen a törvény rendelkezéseibe ütközõ
magatartás további folytatását, illetve elrendelheti a  valószínûsíthetõen a törvénybe ütközõ állapot megszüntetését,
ha erre – az érdekeltek jogi vagy gazdasági érdekeinek védelméhez, valamint a gazdasági verseny kialakulásának,
fenntartásának vagy fejlesztésének veszélyeztetése  miatt – halaszthatatlanul szükség van.”

(14) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 76. § (4) bekezdés
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentése alapján]
„c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kötelezettség teljesítése esetén az utóvizsgálatot végzéssel
megszünteti, nemteljesítés esetén pedig korábbi határozatát a 32. § szerint visszavonja, vagy – ha a kötelezettség
teljesítése nem indokolt – módosítja;”

(15) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 82. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„82. § (1) A vizsgálónak, illetve az eljáró versenytanácsnak a versenyfelügyeleti eljárás során hozott végzése ellen külön
jogorvoslatnak csak akkor van helye, ha azt a Ket. vagy e törvény megengedi.
(2) A vizsgáló külön jogorvoslattal megtámadható végzésével szembeni jogorvoslatra a fellebbezés szabályait kell
alkalmazni azzal, hogy a fellebbezést az eljáró versenytanács bírálja el. Az eljáró versenytanács végzésével szemben
fellebbezésnek nincs helye, annak bírósági felülvizsgálata kérhetõ.
(3) A vizsgáló végzésével szembeni fellebbezést, illetve az eljáró versenytanács végzésének bírósági felülvizsgálata
iránti kérelmet a végzés közlésétõl számított nyolc napon belül az ügyfél, valamint az terjeszthet elõ, akire nézve
a végzés rendelkezést tartalmaz, továbbá az, akivel a végzést e törvény alapján közölni kell.
(4) A vizsgáló végzésével szembeni fellebbezést az eljáró versenytanács tárgyaláson kívül bírálja el.
(5) A versenyfelügyeleti eljárásban újrafelvételi kérelem benyújtásának nincs helye.”

(16) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 83. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozattal szemben nincs helye fellebbezésnek, annak bírósági
felülvizsgálata kérhetõ. A keresetlevelet az eljáró versenytanácsnál kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként
postára adni.”

(17) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 89–91. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„89. § (1) A vizsgáló, illetve – az eljáró versenytanács döntése tekintetében – az eljáró versenytanács hivatalból vizsgálja 
a 76. § (1) és (2) bekezdésében nem szabályozott végrehajtható döntésben meghatározott kötelezettség teljesítését.
(2) A vizsgáló, illetve – az eljáró versenytanács döntése tekintetében – az eljáró versenytanács hivatalból
haladéktalanul, külön végzéssel megindítja a versenyfelügyeleti eljárás során hozott döntésének végrehajtását, ha
a 76. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben, vagy – az (1) bekezdés szerinti esetben – a rendelkezésére
álló adatok alapján megállapítja, hogy a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidõre nem
vagy csak részben, vagy nem az elõírtaknak megfelelõen történt. A végrehajtási eljárás a végrehajtás megindításáról
 szóló végzésnek a kötelezettel  való közlésével indul meg.
90. § (1) Az eljáró versenytanács a döntésében elõírt meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott
magatartás tanúsítására vonatkozó kötelezettség (a továbbiakban együtt: meghatározott cselekmény)
végrehajtásának megindításával egyidejûleg – ha a meghatározott cselekmény teljesítése más végrehajtási módon
keresztül hatékonyan nem biztosítható – végrehajtási bírságot szab ki. A végrehajtási bírság napi összege ötvenezer
forintig terjedhet.
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(2) Az eljáró versenytanács a kötelezett indokolt kérelmére egy alkalommal, a végrehajtási bírság napi összegének
felemelésével egyidejûleg az önkéntes teljesítésre póthatáridõt biztosíthat. A felemelt bírság összege napi százezer
forintig terjedhet.
(3) A kötelezett a végrehajtási bírságot a végrehajtás elrendelésétõl, a megemelt összegû végrehajtási bírságot pedig
a teljesítési póthatáridõ lejártától a határozatban foglaltak teljesítésének igazolásáig eltelt idõszakra köteles
megfizetni.
(4) A végrehajtási bírságot mind a vállalkozással, mind a vállalkozás vezetõjével szemben egyidejûleg is ki lehet szabni.
(5) A végrehajtás megindításától, illetve a teljesítési póthatáridõ lejártától számított, teljesítés nélkül eltelt minden
egyes hónapot követõ napon az adott teljesítés nélkül eltelt hónapra esõ végrehajtási bírság, illetve megemelt
összegû végrehajtási bírság esedékessé válik.
(6) A teljesítés hónapjában a teljesítés napjáig terjedõ idõre esõ végrehajtási bírság, illetve megemelt összegû
végrehajtási bírság a teljesítés napján válik esedékessé.
90/A. § (1) A teljesítési határidõben meg nem fizetett bírság, az esedékessé váló végrehajtási bírságot is ideértve,
valamint a meg nem fizetett bírság után felszámítandó és meg nem fizetett késedelmi pótlék behajtása iránt
a Gazdasági Versenyhivatal a végrehajtási eljárás megindítását követõen haladéktalanul megkeresi az adóhatóságot.
(2) A meghatározott cselekmény végrehajtását a Gazdasági Versenyhivatal foganatosítja, kivéve, ha az eljáró
versenytanács végrehajtási bírság kiszabásáról döntött. A meghatározott cselekmény végrehajtására irányuló
végrehajtási eljárásban kiszabható eljárási bírságra a 61. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
91. § (1) A végrehajtás foganatosítása során hozott törvénysértõ döntés vagy intézkedés  miatt végrehajtási kifogás
a kifogásolt döntésrõl, illetve intézkedésrõl  való tudomásszerzést vagy az akadály megszûnését követõ három napon
belül, de legkésõbb a döntés közlésétõl, illetve az intézkedéstõl számított egy hónapon belül terjeszthetõ elõ.
(2) A vizsgáló döntésével vagy intézkedésével szembeni végrehajtási kifogást, valamint a vizsgálónak a Ket. 143. §
(1) bekezdése alapján megfellebbezhetõ végzésével szembeni fellebbezést az eljáró versenytanács nyolc napon belül
bírálja el.
(3) Az eljáró versenytanácsnak a végrehajtási eljárásban hozott döntésével szembeni bírósági felülvizsgálat iránti
kérelemrõl a bíróság soron kívül határoz.
(4) A végrehajtási kifogásra az e §-ban foglalt eltérésekkel megfelelõen alkalmazni kell a 82. § rendelkezéseit.”

(18) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 91/G. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„91/G. § (1) Ha az 1/2003/EK rendelet alapján az Európai Bizottság, illetve más tagállam versenyhatósága vagy
a 139/2004/EK rendelet alapján az Európai Bizottság vizsgálati cselekmény foganatosítását kéri a Gazdasági
Versenyhivataltól, a kérelem teljesítése során e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eljárás
a vizsgálónak a beszerzett bizonyítékok átadásáról  szóló végzésével zárul, határozat (77. §) meghozatalának nincs
helye.
(2) Ha a Gazdasági Versenyhivatal az 1/2003/EK rendelet 22. cikk (1) bekezdése alapján más tagállam versenyhatóságát 
vizsgálat vagy ténymegállapító intézkedés elvégzésére kéri fel, ennek költsége egyéb eljárási költség.”

(19) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 95/B. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„95/B. § (1) E törvénynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ
egyes törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Ket-módtv.) 19. §-ával megállapított,
az igazgatási szolgáltatási díjra és eljárási költségekre vonatkozó rendelkezéseit az e rendelkezések hatálybalépése
után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a Ket-módtv. 20–22. §-ával megállapított rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
az e rendelkezések hatálybalépése után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(3) E törvénynek a Ket-módtv. 20. § (17) bekezdésével megállapított 89–91. §-át kell alkalmazni az e rendelkezések
hatálybalépésekor még meg nem indult végrehajtási eljárásokra is.”

21. § A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 43/C. §
(2) bekezdésében a „bírsággal” szövegrész helyébe az „eljárási bírsággal” szöveg, az „A bírság” szövegrész helyébe
az „Az eljárási bírság” szöveg, a „bírság” szövegrész helyébe az „eljárási bírság” szöveg, 43/C. § (3) bekezdésében
a „bírság” szövegrész helyébe az „eljárási bírság” szöveg, 43/D. § (3) bekezdésében a „kérelemrõl  való” szövegrész
helyébe a „kérelemnek helyt adó végzésben” szöveg, 43/H. § (5) bekezdésében az „azokról történõ másolat
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készítésének” szövegrész helyébe az „azokról másolat vagy feljegyzés készítésének” szöveg, 43/H. § (9) bekezdésében
a „két hónappal” szövegrész helyébe a „legfeljebb két hónappal” szöveg, 43/H. § (10) bekezdésében az „a bejelentõvel
minden esetben, a bejelentettel pedig akkor kell közölni” szövegrész helyébe az „a bejelentõvel kell közölni,
a bejelentettel pedig akkor” szöveg, 43/I. § (4) bekezdésében az „átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ
hatósághoz” szövegrész helyébe a „megküldi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóságnak” szöveg,
52. §-ában az „E törvény alkalmazásában” szövegrész helyébe az „A versenyfelügyeleti eljárásban” szöveg, 53. §
(1) bekezdésében az „A kérelemre” szövegrész helyébe az „A 67. § (2) bekezdése szerinti kérelemre” szöveg, 53. §
(5) bekezdésében a „kérelemre” szövegrész helyébe az „a 67. § (2) bekezdése szerinti kérelemre” szöveg, 57. §
(2) bekezdésében az „a vizsgálat ideje alatt a vizsgáló, a versenytanács elõtti eljárásban” szövegrész helyébe
a „vizsgálat ideje alatt történt mulasztás esetén a vizsgáló, a versenytanács elõtti eljárás során történt mulasztás
esetén” szöveg, a „külön jogorvoslati kérelemnek” szövegrész helyébe a „külön jogorvoslatnak” szöveg, 65/A. §
(9) bekezdésében az „Az engedély” szövegrész helyébe az „A bírói engedély” szöveg, 67. § (3) bekezdésében
a „ha megállapítást nyer, hogy a (2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „ha a (2) bekezdésben” szöveg, 67. §
(4) bekezdésében a „vizsgálat, ” szövegrész helyébe a „vizsgálat – a jogorvoslati eljárás folytán megismételt eljárást ide
nem értve –, ” szöveg, 76. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a „határozatban foglalt” szövegrész helyébe
a „határozatban foglalt, a 30. § (3) bekezdése szerinti” szöveg, 76. § (4) bekezdés a) pontjában az „az ügyfél
a kötelezettséget” szövegrészek helyébe az „az ügyfél a vállalt kötelezettséget” szöveg, 76. § (4) bekezdés d) pontjában 
az „a határozat végrehajtását végzéssel elrendeli” szövegrész helyébe a „végzéssel megindítja a végrehajtást” szöveg,
78. § (7) bekezdésében az „a 82. § (3) bekezdése szerinti külön jogorvoslatnak” szövegrész helyébe a „külön
jogorvoslatnak (82. §)” szöveg, 78/A. § (3) bekezdésében az „elõzetes álláspont kézbesítését” szövegrész helyébe
az „elõzetes álláspont közlését” szöveg, 83. § (2) bekezdésében az „a keresetlevelet az ügy irataival, valamint”
szövegrész helyébe az „a keresetlevelet és az ügy iratait” szöveg, 83. § (5) bekezdésében a „jegybanki alapkamat
kétszeres összegének megfelelõ” szövegrész helyébe a „jegybanki alapkamattal megegyezõ mértékû” szöveg,
84. §-ában az „a polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezete az irányadó” szövegrész helyébe
az „a polgári perrendtartásról  szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni” szöveg lép.

22. § Hatályát veszti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 29/A. §
(1) bekezdésében az „a 29. §-ban foglaltak azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy” szövegrész, 33. § (2) bekezdésében
a „ , valamint az árak megállapításáról  szóló törvényben” szövegrész, 55. § (3) bekezdés második mondata, 58. §
(3) bekezdése, 71/A. §-a, 72. § (1) bekezdés a) pontja, 72. § (5) bekezdése, 74. § (2) bekezdése, 77. § (1) bekezdés
j) pontja, 78. § (4) bekezdése, 78/B. § (7) bekezdés utolsó mondata.

11. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl  szóló 
1996. évi LXV. törvény módosítása

23. § Hatályát veszti az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl  szóló 1996. évi LXV. törvény 5. §
(7) bekezdése.

12. Az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

24. § Az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 15. § (2) bekezdésében a „kötelezi” szövegrész helyébe a „kötelezheti”
szöveg lép.

13. A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

25. § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény 46/D. § (3) bekezdésében az „az ügyfélkapun”
szövegrész helyébe az „a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson” szöveg, 112. § (8) bekezdésében
az „az ügyfélkapun” szövegrész helyébe az „a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson” szöveg lép.

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

26. § Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99. § (1) bekezdésében
az „ , ügyfélkapun keresztül” szövegrész.
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15. Az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

27. § Az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény 68. § (4) bekezdésében az „az ügyfélkapun” szövegrész
helyébe az „a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson” szöveg, 74. § (3) bekezdésében a „kormányzati
portálon az ügyfélkapun” szövegrész helyébe a „Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson” szöveg, 75. §
(1) bekezdésében az „ügyfélkapun” szövegrész helyébe az „a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson”
szöveg, 75. § (2) bekezdésében az „az ügyfélkapun” szövegrész helyébe az „a Kormány által biztosított azonosítási
szolgáltatáson” szöveg lép.

16. Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

28. § Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 159. § (5) bekezdés c) pontjában az „a miniszter” szövegrész helyébe
az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg lép.

17. A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról  szóló 
1997. évi CLIX. törvény módosítása

29. § A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról  szóló 1997. évi CLIX. törvény 15/A. §
(1) bekezdésében a „természetvédelemért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság”
szöveg, 15/B. § (1) bekezdésében a „természetvédelemért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „természetvédelmi
hatóság” szöveg, 15/B. § (2) bekezdésében a „természetvédelemért felelõs minisztert” szövegrész helyébe
a „természetvédelmi hatóságot” szöveg, 15/B. § (3) bekezdésében a „természetvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság” szöveg, 15/C. § (1) bekezdésében a „természetvédelemért felelõs
miniszter” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság” szöveg, 15/C. § (4) bekezdésében
a „természetvédelemért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság” szöveg lép.

18. A közterület-felügyeletrõl  szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

30. § Hatályát veszti a közterület-felügyeletrõl  szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (5) bekezdésében a „hatósági” szövegrész,
5. §-ában a „hatósági” szövegrészek, 13. § (1) bekezdésében a „hatósági” szövegrész, 13. § (2) bekezdésében
a „hatósági” szövegrész, 13. § (3) bekezdésében a „hatósági” szövegrészek, 13/A. § (1) bekezdésében a „hatósági”
szövegrészek, 13/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „hatósági” szövegrész, 13/A. § (4) bekezdésében a „hatósági”
szövegrész, 29. § b) pont bd) alpontjában a „hatósági” szövegrész.

19. Az elektronikus aláírásról  szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

31. § (1) Az elektronikus aláírásról  szóló 2001. évi XXXV. törvény 2. § 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha jogszabály a következõ fogalmakat említi, azokat e § szerint kell értelmezni:]
„4. Aláíró: az a természetes személy, aki az aláírás-létrehozó eszközt birtokolja és a saját vagy más személy nevében
aláírásra jogosult, valamint az a jogi személy vagy közhiteles nyilvántartásban szereplõ jogi személyiség nélküli
szervezet, amely az aláírás-létrehozó eszközt birtokolja, és akinek a nevében az õt képviselõ természetes személy
az elektronikus aláírást az elektronikus dokumentumon elhelyezi, valamint aki meghatározza, hogy a nevében
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ informatikai eszköz elektronikus aláírást elektronikusan
dokumentumon elhelyezzen.”

(2) Az elektronikus aláírásról  szóló 2001. évi XXXV. törvény 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Elektronikus aláírás tanúsítványa kibocsátható olyan céllal is, hogy az az aláírót más személy (szervezet)
képviseletében történõ aláírásra jogosítsa fel. Ebben az esetben a hitelesítés-szolgáltatás igénybe vevõjére vonatkozó
szabályokat a képviselõre kell alkalmazni.”

(3) Az elektronikus aláírásról  szóló 2001. évi XXXV. törvény a 10. §-t követõen a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Elektronikus aláírás tanúsítványa – beleértve a minõsített tanúsítványt is – kibocsátható az alábbi célokra is:
a) az aláíró természetes személy az elektronikus aláírást jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ
informatikai eszköz útján automatikusan, közvetlen személyi felügyelet nélkül helyezi el az aláíróhoz rendelendõ
elektronikus dokumentumon,
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b) az aláíró jogi személy vagy más jogi személyiség nélküli szervezet az elektronikus aláírást jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelõ informatikai eszköz útján automatikusan, közvetlen személyi felügyelet nélkül 
helyezi el az aláíróhoz rendelendõ elektronikus dokumentumon.”

(4) Az elektronikus aláírásról  szóló 2001. évi XXXV. törvény 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az aláíró, illetve a 10. § szerinti képviselt személy, szervezet kérheti a tanúsítvány felfüggesztését, illetve
visszavonását.”

(5) Az elektronikus aláírásról  szóló 2001. évi XXXV. törvény 13. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az aláíró az aláírás-létrehozó adatot kizárólag az aláírás létrehozására használhatja, betartva a tanúsítványban
jelzett esetleges egyéb korlátozásokat is. A minõsített tanúsítvány felhasználható fokozott biztonságú elektronikus
aláírás létrehozására is.”

32. § Az elektronikus aláírásról  szóló 2001. évi XXXV. törvény 2. számú melléklet c) pontjában a „nevét” szövegrész helyébe
a „nevét (jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetében elnevezését)” szöveg lép.

20. A tankönyvpiac rendjérõl  szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása

33. § A tankönyvpiac rendjérõl  szóló 2001. évi XXXVII. törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az oktatásért felelõs miniszter szakmai ellenõrzés keretében az e törvényben meghatározottak szerint ellenõrzi
a tankönyvkiadók és tankönyvforgalmazók tevékenységét, indokolt esetben intézkedést kezdeményez, illetve
intézkedést hoz.”

21. A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

34. § A formatervezési minták oltalmáról  szóló 2001. évi XLVIII. törvény 32/B. § (3) bekezdésében az „az ügyfélkapun”
szövegrész helyébe az „a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson” szöveg lép.

22. A felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

35. § A felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (5) bekezdésében az „a miniszternek” szövegrész helyébe
az „az állami szakképzési és felnõttképzési intézetnek” szöveg, 4. § (6) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész
helyébe az „Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet” szöveg, 4/A. § (1) bekezdésében az „A miniszter”
szövegrész helyébe az „Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet” szöveg, az „a miniszter” szövegrész helyébe
az „az állami szakképzési és felnõttképzési intézet” szöveg, 4/A. § (2) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe 
az „az állami szakképzési és felnõttképzési intézet” szöveg lép.

23. Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 
2003. évi CXXV. törvény módosítása

36. § (1) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény a következõ
IV. Fejezettel egészül ki:

„IV. FEJEZET
HELYI ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAMOK
31. § (1) A község, a város és a fõváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat)
ötévente öt évre  szóló helyi esélyegyenlõségi programot fogad el.
(2) A helyi esélyegyenlõségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok
– különös tekintettel a nõk, a mélyszegénységben élõk, romák, a fogyatékkal élõ személyek, valamint a gyermekek és
idõsek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetérõl, illetve
a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe
kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlõségi programot az egyenlõ
bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján
kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlõségi program és a települési
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önkormányzat által készítendõ egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlõségi terv és
az integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs célkitûzéseinek összhangjáról.
(3) A helyi esélyegyenlõségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani
a) az egyenlõ bánásmód, az esélyegyenlõség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítõ
intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelõzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá 
az egyenlõ esélyû hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz  való egyenlõ esélyû hozzáférés biztosításához 
szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetûek munkaerõ-piaci hátrányait, illetve javítják
foglalkoztatási esélyeiket.
(4) A helyi esélyegyenlõségi program idõarányos meg valósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet
esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlõségi
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelõen kell
módosítani.
(5) A helyi esélyegyenlõségi programot a települési önkormányzati köztisztviselõk vagy közalkalmazottak készítik el.
Képzésüket, a helyi esélyegyenlõségi programok elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlõségi mentorok segítik.
A települési önkormányzati köztisztviselõk, közalkalmazottak képzését a Kormány által rendeletben kijelölt szerv
végzi.
(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereibõl, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi
megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton
odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelõ, hatályos helyi
esélyegyenlõségi programmal rendelkezik.
(7) A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezõ társulása az államháztartás alrendszereibõl,
az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a társulást
alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelõ, hatályos helyi
esélyegyenlõségi programmal rendelkezik.
(8) Esélyegyenlõségi mentor tevékenységet az végezhet, aki
a) rendelkezik felsõfokú végzettséggel,
b) a külön jogszabályban meghatározott képzésen vett részt, és
c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal.”

(2) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény a következõ
V. Fejezettel egészül ki:

„V. FEJEZET
EGYES TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
32. § (1) A társadalmi felzárkózást szolgáló európai uniós társfinanszírozású projektek keretében a projektgazda vagy
konzorciumi partner – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a képzés idõtartamára felzárkózást elõsegítõ
megélhetési támogatást nyújthat a programba bevont személyek számára.
(2) A támogatás összege nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.”

(3) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény a következõ 64/A. §-sal
egészül ki:
„64/A. § A 31. § (6) és (7) bekezdését a 2012. november 1-jét követõen meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.”

(4) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény a következõ 64/B. §-sal
egészül ki:
„64/B. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 31. § (1) bekezdése szerinti helyi
esélyegyenlõségi program elkészítésének szempontjait és eljárását, a helyi esélyegyenlõségi program
felülvizsgálatának módját, és az elkészítésében részt vevõkkel szembeni követelményekre vonatkozó részletes
szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a települési önkormányzatok helyi
esélyegyenlõségi program elkészítésében részt vevõ köztisztviselõinek, közalkalmazottainak képzésére, továbbá
az esélyegyenlõségi mentorok tevékenységére vonatkozó szabályokat.

37550 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám



(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésében részt
vevõk képzését végzõ szervet.
(4) Felhatalmazást kap az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter, hogy a helyi
esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes szabályait rendeletben határozza meg.
(5) Felhatalmazást kap az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter, hogy
a felzárkózást elõsegítõ megélhetési támogatásra vonatkozó részletes szabályokat rendeletben határozza meg.”

37. § (1) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 13. §-át megelõzõ
alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos egyes szabályok”
(2) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény a következõ

V/A. Fejezettel egészül ki:

„V/A. FEJEZET
AZ EGYENLÕ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
A hatóság jogállása
33. § (1) Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését a hatóság ellenõrzi.
(2) A hatóság autonóm államigazgatási szerv.
(3) A hatóság független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektõl
elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el. A hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg.
(4) A hatóság ellátja – kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a légijármûveken utazó fogyatékkal élõ, illetve
csökkent mozgásképességû személyek jogairól  szóló, 2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 14. cikkében meghatározott végrehajtó szerv feladatait.

A hatóság költségvetése és gazdálkodása
34. § (1) A hatóság fejezeti jogosítványokkal felruházott központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése
az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter költségvetési fejezetén belül önálló
címet képez.
(2) A hatóság tárgyévi költségvetésének kiadási és bevételi fõ összegei – az államháztartásról  szóló törvényben
meghatározott, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ elemi csapás, illetve annak következményei elhárítása
érdekében meghozott átmeneti intézkedés, valamint a hatóság saját vagy irányító szervi hatáskörében meghozott
intézkedése kivételével – kizárólag az Országgyûlés által csökkenthetõk.
(3) A hatóság által kiszabott bírság a központi költségvetés bevétele.
(4) Az elõzõ évi bevételeibõl származó maradványt a hatóság a következõ években a feladatai teljesítésére
felhasználhatja.

A hatóság elnöke
35. § (1) A hatóságot elnök vezeti. A hatóság elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.
A hatóság elnökévé az a magyar állampolgárságú, az országgyûlési képviselõk választásán választható, az egyenlõ
bánásmód követelményének érvényesítése vagy az emberi jogok védelme területén kiemelkedõ tudással rendelkezõ
jogász nevezhetõ ki, aki jogi szakvizsgával és legalább ötéves, jogi végzettséghez kötött munkakörben vagy
a közigazgatásban eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(2) A hatóság elnökének nem nevezhetõ ki az, aki a kinevezésre irányuló javaslat megtételének idõpontját megelõzõ
négy évben országgyûlési képviselõ, európai parlamenti képviselõ, köztársasági elnök, a Kormány tagja, államtitkár,
helyi önkormányzati képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, megyei
képviselõ-testület elnöke vagy alelnöke, nemzetiségi önkormányzat tagja, illetve párt tisztségviselõje vagy
alkalmazottja volt.
(3) A köztársasági elnök a hatóság elnökét kilenc évre nevezi ki.
(4) A hatóság elnöke a kinevezését követõen a köztársasági elnök elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és
fogadalmáról  szóló törvény szerinti tartalommal esküt tesz.
36. § (1) A hatóság elnöke nem lehet tagja pártnak, nem folytathat politikai tevékenységet, megbízatása
összeegyeztethetetlen minden más állami vagy önkormányzati tisztséggel és megbízatással.
(2) A hatóság elnöke más keresõfoglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a tudományos, az oktatói,
a mûvészeti, a szerzõi jogi védelem alá esõ, továbbá a lektori és a szerkesztõi tevékenységet kivéve – díjazást nem
fogadhat el.
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(3) A hatóság elnöke nem lehet gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottságának tagja, továbbá
gazdasági társaság személyes közremûködésre kötelezett tagja.
37. § (1) A hatóság elnöke a kinevezését követõ harminc napon belül, majd ezt követõen minden évben január 31-éig,
valamint a megbízatásának megszûnését követõ harminc napon belül az országgyûlési képviselõk
vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
(2) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén – a vagyonnyilatkozat benyújtásáig – a hatóság elnöke tisztségét
nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.
(3) A vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhû másolatát a hatóság honlapján haladéktalanul közzé kell tenni.
A vagyonnyilatkozat a honlapról a hatóság elnöke megbízatásának megszûnését követõ egy év elteltéig nem
távolítható el.
(4) A hatóság elnökének vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a miniszterelnöknél bárki kezdeményezheti
a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely konkrétan megjelöli
a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát. Ha a kezdeményezés nem felel meg az e bekezdésben foglalt
követelményeknek, nyilván valóan alaptalan, vagy az ismételten benyújtott kezdeményezés új tényállítást vagy adatot 
nem tartalmaz, a miniszterelnök az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban
foglaltak  valóságtartalmát a miniszterelnök ellenõrzi.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a miniszterelnök felhívására a hatóság elnöke köteles
a vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, 
írásban bejelenteni a miniszterelnök részére. Az ellenõrzés eredményérõl az adatok megküldésével a miniszterelnök
tájékoztatja a köztársasági elnököt. Az adatokba csak a miniszterelnök és a köztársasági elnök tekinthet be.
(6) A hatóság elnöke által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követõ
harmincadik napon törölni kell.
38. § (1) A hatóság elnöke miniszteri illetményre és juttatásokra jogosult, azzal, hogy a vezetõi illetménypótlék mértéke 
a miniszteri vezetõi illetménypótlék másfélszerese.
(2) A hatóság elnökét naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.
39. § (1) A hatóság elnöke a társadalombiztosítás ellátásaira  való jogosultság szempontjából közszolgálati
jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minõsül.
(2) A hatóság elnöke megbízatásának idõtartama közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban töltött idõnek
számít.
40. § (1) A hatóság elnökének megbízatása megszûnik
a) a megbízatási idejének lejártával,
b) lemondásával,
c) halálával,
d) a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának megállapításával,
e) összeférhetetlensége megállapításával,
f) felmentésével,
g) a tisztségétõl  való megfosztással.
(2) A hatóság elnöke a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor
lemondhat megbízatásáról. A hatóság elnökének megbízatása a lemondás közlését követõ, a lemondásban megjelölt
napon, ennek hiányában a lemondás közlésének napján szûnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó
nyilatkozat nem szükséges.
(3) Ha a hatóság elnöke a 36. § szerinti összeférhetetlenségét a kinevezésétõl számított harminc napon belül nem
szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági elnök
a miniszterelnök indítványára, az indítvány kézhezvételétõl számított harminc napon belül dönt
az összeférhetetlenség megállapításának kérdésében.
(4) A köztársasági elnök – a miniszterelnök indítványára – felmenti a hatóság elnökét, ha a hatóság elnöke neki fel nem
róható okból kilencven napon túlmenõen nem képes eleget tenni megbízatásából eredõ feladatainak.
(5) A köztársasági elnök – a miniszterelnök indítványára – megfosztja tisztségétõl a hatóság elnökét, ha a hatóság
elnöke neki felróható okból kilencven napon túlmenõen nem tesz eleget megbízatásából eredõ feladatainak, vagy
vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot, tényt  valótlanul közöl.
(6) A hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a miniszterelnök indítványára a köztársasági
elnök állapítja meg.
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(7) A megbízatás az (1) bekezdés a), b) és f) pontja szerinti megszûnése esetén a hatóság elnökét a megszûnéskori havi
illetménye háromszorosának megfelelõ összegû külön illetmény illeti meg.
(8) A köztársasági elnöknek a (3)–(6) bekezdéssel és a 35. §-sal a hatáskörébe utalt döntéséhez ellenjegyzés nem
szükséges.

A hatóság elnökének helyettese
41. § (1) A hatóság elnökének munkáját az általa határozatlan idõre kinevezett helyettes segíti. A hatóság
elnökhelyettese felett az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(2) A hatóság elnökhelyettesévé magyar állampolgárságú, az országgyûlési képviselõk választásán választható,
az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesítése vagy az emberi jogok védelme területén kiemelkedõ tudással
rendelkezõ felsõfokú végzettségû szakember nevezhetõ ki.
(3) A hatóság elnökhelyettese összeférhetetlenségére a 36. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A hatóság elnökhelyettese a hatóság elnöke akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve,
gyakorolja a hatóság elnök hatásköreit és ellátja feladatait.
42. § Az elnökhelyettes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére és a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra
a 37. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során a miniszterelnök
helyett a hatóság elnöke jár el, és az ellenõrzés eredményérõl nem kell tájékoztatni a köztársasági elnököt.
43. § (1) A hatóság elnökhelyettese államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.
(2) A hatóság elnökhelyettesét naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.
(3) A hatóság elnökhelyettese a társadalombiztosítás ellátásaira  való jogosultság szempontjából közszolgálati
jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minõsül.
(4) A hatóság elnökhelyettese megbízatásának idõtartama közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban töltött
idõnek számít.
44. § (1) A hatóság elnökhelyettesének megbízatása megszûnik
a) lemondásával,
b) halálával,
c) a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának megállapításával,
d) összeférhetetlensége megállapításával,
e) felmentésével,
f) a tisztségétõl  való megfosztással.
(2) A hatóság elnökhelyettese a hatóság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat
megbízatásáról. A hatóság elnökhelyettesének megbízatása a lemondás közlését követõ, a lemondásban megjelölt
napon, ennek hiányában a lemondás közlésének napján szûnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó
nyilatkozat nem szükséges.
(3) Ha a hatóság elnökhelyettese a 36. § szerinti összeférhetetlenségét a kinevezésétõl számított harminc napon belül
nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a hatóság elnöke
dönt az összeférhetetlenség megállapításának kérdésében.
(4) A hatóság elnöke felmenti a hatóság elnökhelyettesét, ha a hatóság elnökhelyettese neki fel nem róható okból
kilencven napon túlmenõen nem képes eleget tenni megbízatásából eredõ feladatainak.
(5) A hatóság elnöke a hatóság elnökhelyettesét felmentheti, ezzel egyidejûleg a hatóság elnökhelyettesének
a hatóságnál köztisztviselõi munkakört kell felajánlani.
(6) A hatóság elnöke megfosztja tisztségétõl a hatóság elnökhelyettesét, ha a hatóság elnökhelyettese neki felróható
okból kilencven napon túlmenõen nem tesz eleget megbízatásából eredõ feladatainak, vagy vagyonnyilatkozatában
szándékosan lényeges adatot, tényt  valótlanul közöl.
(7) A hatóság elnökhelyettesének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a hatóság elnöke állapítja meg.
(8) A megbízatás az (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti megszûnése esetén a hatóság elnökhelyettesét
a megszûnéskori havi illetménye háromszorosának megfelelõ összegû külön illetmény illeti meg.

A hatóság személyi állománya
45. § A hatóság köztisztviselõi és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a hatóság elnöke gyakorolja.”

(3) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 14. § (1) bekezdés nyitó
szövegrészében az „A hatóság” szövegrész helyébe az „Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság)”
szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 13. §-a.
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38. §  (1) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 3. § e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„e) társadalmi és érdek-képviseleti szervezet: az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény szerinti civil szervezet, amelynek alapszabályában, illetve alapító
okiratában a szervezet céljai között a védett tulajdonság pontos meghatározásával körülírt hátrányos helyzetû
csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése vagy a védett tulajdonság pontos meghatározásával körülírt
emberi és állampolgári jogok védelme szerepel, valamint az adott nemzeti és etnikai kisebbség tekintetében
a kisebbségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és
munkakörülményeivel összefüggõ ügyeiben a szakszervezet,”

(2) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 18. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése  miatt indult eljárásokban – így különösen személyiségi jogi
per, munkaügyi per során – a társadalmi és érdek-képviseleti szervezet, valamint a hatóság a jogsérelmet szenvedett
fél meghatalmazása alapján – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – képviselõként járhat el.”

(3) Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hatóság haladéktalanul törli azokat a személyes és különleges adatokat, amelyek kezelése az (1) bekezdés
szerinti hatásköre gyakorlásához nem elengedhetetlenül szükséges.”

39. § Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 12. §-ában
az „az e fejezetben” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló
törvényben” szöveg lép.

40. § Hatályát veszti az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény
63/A. §-a.

41. § Hatályát veszti az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 14. §
(1) bekezdés a) pontja, 15–17/E. §-a, 18. § (2) bekezdése.

24. A közösségi vámjog végrehajtásáról  szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

42. § Hatályát veszti a közösségi vámjog végrehajtásáról  szóló 2003. évi CXXVI. törvény 2. § (6) bekezdés második mondata.

25. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól  szóló 
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

43. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól  szóló 2003. évi CXXVII. törvény 20/A. §
(3) bekezdés b) pontjában az „az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény” szövegrész helyébe
az „a külön jogszabály” szöveg lép.

26. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését
szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és meg valósításáról  szóló
2004. évi LXVII. törvény módosítása

44. § A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program
(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és meg valósításáról  szóló 2004. évi LXVII. törvény 3/A. §-ában
a „vízgazdálkodásért” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási szervek irányításáért” szöveg lép.
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27. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 
2004. évi CXL. törvény módosítása

45. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 13. § (2) bekezdése a következõ k) és l) ponttal egészül ki:
[E törvény rendelkezéseit]
„k) a kutatás-fejlesztési tevékenység minõsítésével kapcsolatos hatósági és szakértõi eljárásokban,
l) a jegybanki ellenõrzés során, a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés
véglegességérõl  szóló törvény szerinti eljárásokban, valamint a forgalomban lévõ magyar törvényes fizetõeszközrõl
utánzat készítésével kapcsolatos eljárásokban”
[csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg.]

(2) A Ket. 14. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Törvény vagy kormányrendelet e törvény rendelkezéseitõl eltérõ szabályokat állapíthat meg
a) a közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati,
b) a honvédelmi és katonai célú építmények, ingatlanok építésügyi hatósági engedélyezésére, illetve mûködési és
védõterületeik kijelölésére vonatkozó, valamint
c) az egészségügyrõl  szóló törvény szerinti rendkívüli halállal kapcsolatos
eljárásban.”

(3) A Ket. 20. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén a mulasztás megszüntetésére felszólító, az ügyészségrõl
 szóló törvény szerinti ügyészi felhívásban (a továbbiakban: ügyészi felhívás) megállapított határidõ eredménytelen
elteltét követõen az ügyész a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat a hatóság eljárásra kötelezése iránt.”

(4) A Ket. 97. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Kérelemre induló jogorvoslati eljárások
a) a fellebbezési eljárás,
b) a bírósági felülvizsgálat,
c) az újrafelvételi eljárás,
d) az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás.
(3) Hivatalból kerül sor a közigazgatási döntés felülvizsgálatára
a) a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében,
b) a felügyeleti eljárás keretében,
c) az ügyészi felhívás nyomán.”

(5) A Ket. 100. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[Nincs helye fellebbezésnek]
„f) a képviselõ-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen.”

(6) A Ket. 100. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a), c)–f) pontjában meghatározott esetben az elsõ fokú döntés bírósági felülvizsgálatának van
helye.”

(7) A Ket. a 112. §-t követõen a következõ alcímmel és 113. §-sal egészül ki:

„Az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás
113. § (1) Ha az ügyfelek között létrejött egyezséget jóváhagyó határozat meghozatala során alkalmazott
alaptörvény-ellenes jogszabály, illetve jogszabályi rendelkezés ellen az ügyfél alkotmányjogi panaszt nyújt be, és ez
alapján az Alkotmánybíróság a jogszabályt, illetve jogszabályi rendelkezést megsemmisíti, ha az Alkotmánybíróság
nem mondja ki a megsemmisített jogszabálynak vagy jogszabályi rendelkezésnek az Alkotmánybíróság eljárására
okot adó ügyben  való alkalmazhatóságát, az ügyfél az alkotmánybírósági határozat kézbesítésétõl számított harminc
napon belül kérelmet nyújthat be az egyezséget jóváhagyó hatósághoz a határozat módosítása, illetve visszavonása
iránt.
(2) Az egyezséget jóváhagyó hatóság a határozat módosítása, illetve visszavonása iránti eljárásban e törvény
I–IV. Fejezetének megfelelõ alkalmazásával jár el.
(3) Ha az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapján csak valamely jogszabályi rendelkezés lehetséges
értelmezését nyilvánítja alaptörvény-ellenessé, az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az alaptörvény-ellenes
értelmezés eredményeképpen hozott határozat tekintetében is.”
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(8) A Ket. 120. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Ügyészi fellépés
120. § Ha az ügyész az e törvény hatálya alá tartozó ügyben lép fel a törvénysértés orvoslása érdekében, annak
elbírálására az ügyészségrõl  szóló törvénynek az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól  szóló fejezetében foglaltak
az irányadók.”

(9) A Ket. 171. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„171. § (1) E törvény rendelkezéseitõl a 2005. július 1-je elõtt jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerzõdés eltérhet.
(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik,
a) e törvény rendelkezéseit a törvény,
b) e törvénynek a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény
58. alcímével módosított rendelkezéseit az e rendelkezések,
c) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes
kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes törvények
módosításáról  szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 45. §-ával, 49. §-ával és 52. §-ával módosított rendelkezéseit
az e rendelkezések
hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

46. § (1) A Ket. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során
a szakszerûség, az egyszerûség és az ügyféllel  való együttmûködés követelményeinek megfelelõen köteles eljárni.
A hatóság ügyintézõje jóhiszemûen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos – ideértve gazdasági
– érdekét szem elõtt tartva jár el.”

(2) A Ket. 13. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[E törvény rendelkezéseit]
„f) az audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására és a sajtótermék kiadására irányuló tevékenység felügyeletével,
a média- és hírközlési igazgatással, az elektronikus hírközlési szolgáltatások, tevékenységek, az audiovizuális
médiaszolgáltatások és a sajtótermékek piaci felügyeletével, piacszabályozásával, ellenõrzésével, valamint
a mozgóképszakmai igazgatással kapcsolatos eljárásban,”
[csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg.]

(3) A Ket. 14. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások meg valósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl
 szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytõl és az ügyfajtára vonatkozó különös
eljárási szabályoktól eltérõ rendelkezéseket állapíthat meg:]
„f) a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra.”

(4) A Ket. 15. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 15. § a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil
szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvetõ jog védelmére vagy valamilyen
közérdek érvényre juttatására irányul.
(5a) A hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely
alapvetõ jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti
a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.”

(5) A Ket. 17. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hatóság eljárásának jogerõs befejezését követõen az eljárása során megismert és kezelt személyes adatokat
zárolja. A hatóság a zárolt személyes adatokat az eljárás tárgyát képezõ ügy iratainak selejtezéséig vagy levéltári
õrizetbe adásáig tárolja, azokat kizárólag a jogerõs döntésének végrehajtása, a jogerõs döntésében foglaltak
ellenõrzése vagy a jogerõs döntésével összefüggõ jogorvoslat vagy döntés-felülvizsgálat céljából kezelheti, és
kizárólag e személyes adatok kezelésére jogosult más szerv vagy személy részére továbbíthatja.
(8) Törvény a (7) bekezdésben meghatározottnál rövidebb adatkezelési idõtartamot is megállapíthat.”

(6) A Ket. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a hatóság eljárási kötelességének a rá irányadó ügyintézési határidõn belül nem tesz eleget, a felügyeleti szerv
az erre irányuló kérelem megérkezésétõl vagy a hivatalos tudomásszerzéstõl számított nyolc napon belül kivizsgálja
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a mulasztás okát, és a mulasztó hatóságot az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja. Nincs helye az eljárás
lefolytatására történõ utasításnak, ha a 71. § (2) bekezdés alkalmazásának van helye.”

(7) A Ket. 20. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ismételten mulasztó hatóságtól az ügy nem vonható el, és az eljárásra más hatóság nem jelölhetõ ki,
ha a hatóság hatásköre hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány kiadására, hatósági nyilvántartás vezetésére
terjed ki, vagy ha hatásköre kizárólagos. A hatóság legkésõbb a felügyeleti szerv utasításától számított tizenöt napon
belül köteles eleget tenni elmulasztott kötelezettségének. A felügyeleti szerv az utasítással egyidejûleg fegyelmi
eljárást kezdeményez a mulasztó hatóság vezetõje ellen, amely kezdeményezés alapján a fegyelmi eljárás megindítása 
kötelezõ.”

(8) A Ket. 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A megkeresést a belföldi jogsegélynek a megkeresett szervhez történõ beérkezését követõen
a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott esetben tizenöt napon belül,
b) az (1) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben nyolc napon belül,
c) ha az tanú meghallgatására, szemle lefolytatására irányul – az a) és b) ponttól eltérõen – harminc napon belül,
d) ha a megkeresésben kért adat elektronikusan rögzített nyilvántartásban áll rendelkezésre, és a hatóságok közötti
elektronikus kapcsolattartás nem kizárt, öt napon belül
kell teljesíteni.”

(9) A Ket. 26. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a megkeresõ hatóság közvetlen elektronikus hozzáféréssel is rendelkezik az eljárásához szükséges adatot
nyilvántartó szerv nyilvántartásához, az adatot a nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel szerzi meg, kivéve, ha
a nyilvántartáshoz  való hozzáférés üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény  miatt az (5) bekezdés d) pont szerinti
határidõn belül nem lehetséges.”

(10) A Ket. 26. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A megkeresett szerv vezetõje az (5) bekezdés szerinti határidõt – az (5) bekezdés d) pontjában foglalt határidõ
kivételével – annak letelte elõtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.
A megkeresett szerv az eljárási határidõ meghosszabbításáról  szóló végzését közli a megkeresõ hatósággal és
az ügyféllel.”

(11) A Ket. 26. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a megkeresett szerv vagy személy határidõre nem teljesíti a megkeresést, a megkeresõ hatóság – határidõ
tûzésével – tájékoztatást kér a megkeresett szervtõl vagy személytõl ennek okáról. Ha a megkeresett szerv vagy
személy nem teljesíti a tájékoztatást, illetve az eljárási cselekmény elvégzésére irányuló megkeresés teljesítését
továbbra is megtagadja vagy elmulasztja, akkor a megkeresõ hatóság – az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetet
kivéve – jogosult a megkeresett szerv vagy személy egyidejû értesítése mellett az eljárási cselekményt elvégezni,
továbbá ha a megkeresett szerv vagy személy felügyeleti szervvel rendelkezõ hatóság, akkor felügyeleti eljárást
kezdeményez, egyéb esetben jelzi a mulasztást a szerv vezetõjének. A felügyeleti szerv tizenöt napon belül intézkedik.
(8) A megkeresés teljesítésének (7) bekezdés szerinti elmaradásából eredõ többletköltségeket a megkeresett szerv
téríti meg.”

(12) A Ket. a 28/C. §-t követõen a következõ alcímmel és 28/D. §-sal egészül ki:

„Kapcsolattartás hirdetményi úton
28/D. § (1) Törvény vagy kormányrendelet úgy rendelkezhet, hogy ha az eljárás jelentõs számú ügyfelet érint, akkor –
az eljárás megindításáról  szóló értesítés, valamint az eljárás során a személyesen az ügyfélnek  szóló végzések
kivételével – a hatóság az ügyféllel hirdetményi úton tarthat kapcsolatot.
(2) Az ügyfél kérelmére a hatóság az írásbeli kapcsolattartás egyéb formájának alkalmazásával közli az ügyféllel
a döntését.
(3) Jelentõs számú ügyfelet érint az eljárás, ha több mint ötven ügyfél érintett az eljárás megindításakor. Törvény vagy
kormányrendelet ennél több ügyfél érintettségéhez is kötheti a hirdetményi kapcsolattartás elõírását.”

(13) A Ket. 29. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hivatalból folytatott eljárásra a hivatalból indított eljárás szabályai az irányadók.”

(14) A Ket. 29. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A hatóság a hivatalbóli eljárást kezdeményezõ személyt vagy szervet kérelmére tájékoztatja az eljárás
megindításáról, valamint a foganatosított hatósági intézkedésrõl.”
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(15) A Ket. 29. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A 28/D. §-ban meghatározott esetben az eljárás megindításáról  szóló értesítésre a (3)–(5) bekezdést kell
alkalmazni azzal, hogy az értesítés az (5) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza
a) az arra  való felhívást, hogy a hatóság a továbbiakban hirdetményi úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel,
b) annak megjelölését, hogy az ügyfél a hirdetményeket hol tekintheti meg, és a hirdetményi úton történõ
kapcsolattartás egyéb szabályait, valamint
c) a 28/D. § (2) bekezdésében és a 78/A. § b) pontjában foglalt lehetõségrõl  való tájékoztatást.”

(16) A Ket. 31. § (1) bekezdése a következõ i) és j) ponttal egészül ki:
[A hatóság az eljárást megszünteti, ha]
„i) hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és
további eljárási cselekménytõl sem várható eredmény,
j) a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel.”

(17) A Ket. 33. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha jogszabály ezt nem zárja ki, az ügyintézési határidõbe nem számít be:”

(18) A Ket. 33. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az eljáró hatóság vezetõje – ha azt jogszabály nem zárja ki – az ügyintézési határidõt annak letelte elõtt kivételesen 
indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc, a (2) bekezdésben meghatározott esetekben legfeljebb tizenöt
nappal meghosszabbíthatja. A végzésben a határidõ-hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölni.”

(19) A Ket. 33/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az eljárások egyesítése esetén a hatóság a legkorábban indult ügy ügyintézési határidején belül jár el.”

(20) A Ket. 34. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Jogszabály elõírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus
kapcsolattartás esetén on-line felületen vagy valamely szoftver használatával elektronikus ûrlapon nyújtsa be. Ha
törvény az elektronikus kapcsolattartást kötelezõvé teszi, és a kérelmet on-line felületen vagy valamely szoftver
használatával elektronikus ûrlapon kell benyújtani, az elektronikus ûrlap kitölthetõ és letölthetõ, valamint a szoftver
letölthetõ változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi.”

(21) A Ket. 39. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Jegyzõkönyv, egyszerûsített jegyzõkönyv és hivatalos feljegyzés
39. § (1) A hatóság jegyzõkönyvet készít
a) a lefoglalásról,
b) a szemle lefolytatásáról, ha a hatóság hatósági tanút alkalmaz,
c) a tárgyalásról,
d) a közmeghallgatásról,
e) a biztosítási intézkedés elvégzésérõl, ha a hatóság hatósági tanút alkalmaz,
f) a jogszabályban meghatározott eljárási cselekményrõl.
(2) Ha az ügyfél vagy az eljárási cselekményben érintett személy kéri vagy a hatóság az eljárás érdekében egyébként
szükségesnek tartja, a hatóság jegyzõkönyvet készít
a) a szóbeli kérelemrõl,
b) az ügyfél, a tanú, a szakértõ meghallgatásáról,
c) a szemle lefolytatásáról, ha a hatóság nem alkalmaz hatósági tanút,
d) minden más bizonyítási cselekményrõl.
(3) A jegyzõkönyv tartalmazza
a) a hatóság megnevezését, az ügyintézõ nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot,
b) az eljárási cselekményben érintett személy nevét és lakcímét, eljárásjogi helyzetét és – ha azt a hatóság tudomására 
hozta – egyéb elérési lehetõségét,
c) az alkalmazott hatósági tanú nevét,
d) az eljárási cselekményben érintett személy jogaira és kötelességeire  való figyelmeztetés megtörténtét,
e) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, az (1) és (2) bekezdésben felsorolt eljárási
cselekmények során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat,
ideértve a hatósági tanú észrevételeit is,
f) a jegyzõkönyv készítésének helyét és idõpontját, valamint
g) az eljárási cselekményben érintett személy, az eljárási képességgel nem rendelkezõ személy képviselõje, a hatósági 
tanú, az eljáró ügyintézõ és a jegyzõkönyvvezetõ oldalankénti aláírását.
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(4) Az eljárási cselekményben érintett személy indokolt kérelmére nyilatkozatát, vallomását, szakértõi véleményét
vagy azok egyes részét a jegyzõkönyv szó szerint tartalmazza.
(5) A hangfelvételre, valamint a kép- és hangfelvételre a jegyzõkönyvre vonatkozó szabályokat azzal kell alkalmazni,
hogy azok a (3) bekezdés a)–f) pontjában felsoroltakat tartalmazzák. A hangfelvételt, valamint a kép- és hangfelvételt
hordozó eszközt az iratokhoz kell csatolni, vagy arról az eljárás befejezéséig a (3) bekezdésnek megfelelõ tartalmú
jegyzõkönyvet kell készíteni.
(6) A hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság követelményének megfelelõen választja ki a jegyzõkönyv
készítésének formáját. Az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevõje az ezzel járó költségek megtérítése mellett kérheti
az általa megjelölt jegyzõkönyvezési forma alkalmazását.
(7) A hatóság egyszerûsített jegyzõkönyvet készít, ha jegyzõkönyv – az ügyfél vagy az eljárási cselekményben érintett
személy erre irányuló kérelme vagy a jegyzõkönyvkészítést indokolttá tévõ körülmények hiányában – nem készül.
Az egyszerûsített jegyzõkönyv tartalmazza felvételének helyét és idõpontját, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot,
az eljárási cselekményben érintett nevét és eljárásjogi helyzetét, a jogokra és kötelezettségekre  való figyelmeztetés
megtörténtét, az eljárási cselekmény megnevezését és rövid összefoglalását, az eljáró ügyintézõ nevét és aláírását,
valamint az eljárási cselekményben érintett személy aláírását. A szóbeli kérelemrõl készült egyszerûsített jegyzõkönyv
ezenkívül tartalmazza az ügyfél nevét és lakcímét vagy székhelyét, valamint a kérelem tartalmát.
(8) A több hatóság részvételével végzett eljárási cselekményrõl közös jegyzõkönyv vagy közös egyszerûsített
jegyzõkönyv készíthetõ, amely együttesen tartalmazza az egyes eljáró hatóságok megnevezését, a képviseletükben
eljáró valamennyi ügyintézõ nevét és aláírását, valamint az eljáró hatóságoknál folyamatban lévõ ügyek
ügyiratszámait.
(9) A hatóság az ügy megítélése szempontjából fontos vagy egyébként az ügy természetére tekintettel lényeges
minden egyéb eljárási cselekményrõl hivatalos feljegyzést vehet fel, vagy az eljárási cselekményt az iratra történõ
rávezetéssel rögzítheti. A hivatalos feljegyzés az eljárási cselekmény rövid összefoglalását, a készítés dátumát,
valamint a feljegyzést készítõ nevét és aláírását tartalmazza.
(10) Hivatalos feljegyzés készítése alkalmazható az írásbelinek nem minõsülõ elektronikus kapcsolattartás során közölt 
információk írásba foglalására. Az ilyen feljegyzés számítógépes programmal, automatikusan is elkészíthetõ, ebben
az esetben a feljegyzést készítõ aláírása helyett a hatóság gépi aláírása is alkalmazható.”

(22) A Ket. a 39/A. §-t követõen a következõ alcímmel és 39/B. §-sal egészül ki:

„Elveszett, megsemmisült iratok pótlása
39/B. § A hatóság intézkedik az ügy elveszett vagy megsemmisült iratának pótlása iránt, ennek érdekében
az eljárásban részt vett személyeket meghallgathatja, illetve kiadmányokat, iratmásolatokat szerezhet be. Az ügy
iratainak pótlása mellõzhetõ, ha az elveszett vagy megsemmisült irat alapján hozott döntés jogerõs és végrehajtható,
ebben az esetben csak a döntés hiteles kiadmányát kell beszerezni.”

(23) A Ket. 43. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 43. § a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha nincs kijelölhetõ másik, azonos hatáskörû hatóság, az a hatóság jár el, amelyikkel szemben kizárási ok áll fenn.
Ebben az esetben a hatóság az ügyfelet haladéktalanul, de legkésõbb a kizárási ok felmerülésétõl számított nyolc
napon belül értesíti a kizárás fennállásáról, és tájékoztatja az irányadó eljárási rendrõl.
(6a) A (6) bekezdés szerinti esetben a hatóság határozatát és önálló jogorvoslattal megtámadható végzését
a felügyeleti szerv vezetõjével is közli.”

(24) A Ket. 44. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott ügyekben és szempontok alapján a hatóság mérlegelheti
a szakhatóság megkeresését és maga dönthet a szakkérdésben. Ilyen esetben az adott szakkérdésre vonatkozó
szakhatósági eljárásért illeték és díj nem kérhetõ.”

(25) A Ket. 46. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhetõ a megjelenésre, kivéve, ha a hatóság
a) a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja,
b) tárgyalást, közmeghallgatást vagy egyezségi kísérletet tart.”

(26) A Ket. 46. §-a a következõ (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az idézett személy korlátozottan cselekvõképes, a hatóság a törvényes képviselõjét azzal a felhívással értesíti,
hogy a megjelenésérõl gondoskodjék. Ha az idézett személy cselekvõképtelen, a hatóság törvényes képviselõje útján
idézi.
(4b) Ha a (4a) bekezdés szerint idézett személy nem jelenik meg, és törvényes képviselõje nem igazolja, hogy ez neki
nem róható fel, a törvényes képviselõ eljárási bírsággal sújtható.”
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(27) A Ket. 50. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Törvény vagy kormányrendelet a tényállás tisztázása és az ügyfél jogának, jogos érdekének védelme és
elõmozdítása érdekében az eljárás és a hatósági ellenõrzés során együttmûködési kötelezettséget írhat elõ a feladat-
és hatáskörükben érintett hatóságok részére. Az együttmûködés formája lehet különösen a hatóságok közötti
egyeztetés, valamint az ellenõrzési tevékenység összehangolása. A hatóság eljárási kötelezettségét nem érinti, ha
a törvény vagy kormányrendelet alapján együttmûködésre kötelezett másik hatóság e kötelezettségét elmulasztja,
a hatóság azonban köteles a mulasztó hatóság felügyeleti szervét, ennek hiányában vezetõjét a mulasztásról
tájékoztatni.”

(28) A Ket. 51. §-a a következõ (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az ügyfél cselekvõképtelen, személyes nyilatkozattételre csak akkor hívható fel, ha a nyilatkozatától várható
bizonyíték más módon nem pótolható. A meghallgatásnak megfelelõ légkörben, a cselekvõképtelen személy számára
érthetõ módon kell megtörténnie, indokolt esetben a cselekvõképtelen személy lakóhelyén. A nyilatkozat
megtételére cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes ügyfél esetén csak a törvényes képviselõ
jelenlétében kerülhet sor, írásbeli nyilatkozat esetén a törvényes képviselõ a nyilatkozatot aláírja.
(2b) Ha az ügyfél és törvényes képviselõje között érdekellentét van, a törvényes képviselõnek a (2a) bekezdésben
meghatározott jogait a gyámhatóság gyakorolja. Ha az ügyfél a törvényes képviselõjével szemben terjeszt elõ
kérelmet, az érdekellentét fennállását meg kell állapítani. A gyámhatóság a cselekvõképtelen személyt törvényes
képviselõje jelenléte nélkül is meghallgathatja, ha az a cselekvõképtelen személy érdekében áll.”

(29) A Ket. 53. §-a a következõ (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Cselekvõképtelen személyt csak akkor lehet tanúként meghallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték mással
nem pótolható. Meghallgatása esetén a hamis tanúzás következményeire  való figyelmeztetést a hatóság mellõzi.
A meghallgatást csak a tanú törvényes képviselõjének jelenlétében lehet lefolytatni.
(4b) Aki korlátozottan cselekvõképes, vagy szellemi, valamint egyéb állapota  miatt korlátozottan képes megítélni
a tanúvallomás megtagadásának jelentõségét, tanúként csak akkor hallgatható meg, ha vallomást kíván tenni, és
a törvényes képviselõje ehhez hozzájárul. Meghallgatásánál a tanú törvényes képviselõje jelen van.
(4c) Ha a tanú és a törvényes képviselõ között érdekellentét van, a (4a) és a (4b) bekezdésben meghatározott jogokat
a gyámhatóság gyakorolja.”

(30) A Ket. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„54. § (1) A meghallgatás kezdetén meg kell állapítani a tanú személyazonosságát. A tanúnak nyilatkoznia kell arról,
hogy az ügyfelekkel milyen viszonyban van, nem elfogult-e. A tanú esetleges elfogultságát megalapozó tényt
a nyilatkozat alapján a jegyzõkönyvben rögzíteni kell. A tanút figyelmeztetni kell jogaira, kötelességeire és a hamis
tanúzás jogkövetkezményeire.
(2) A még meg nem hallgatott tanú nem lehet jelen az ügyfél, más tanú és a szakértõ meghallgatásakor.
(3) Ha a hatóság a tanút tárgyaláson kívül hallgatja meg, a meghallgatásra a tárgyalás szabályait kell megfelelõen
alkalmazni.
(4) A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevõje, ha a tanú védett adatról tesz
vallomást, továbbá ha elrendelték a tanú természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését.
(5) A hatóság engedélyezheti, hogy a tanú a meghallgatását követõen vagy helyette írásban tegyen tanúvallomást.
Ebben az esetben a tanú a vallomását saját kezûleg leírja és aláírja, az elektronikus okirat formájában elkészített
vallomását minõsített elektronikus aláírással látja el, vagy a tanúnak a más módon leírt vallomását bíró vagy közjegyzõ
hitelesíti. Cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes tanú esetén a törvényes képviselõ, érdekellentét esetén 
a gyámhatóság képviselõje is aláírja az írásbeli tanúvallomást. Az írásbeli tanúvallomás megtétele nem zárja ki, hogy
a tanút meghallgatása céljából a hatóság idézze.
(6) Ha a tanú meghallgatása nélkül vagy a meghallgatását követõen írásban tesz tanúvallomást, az írásbeli
tanúvallomásból ki kell tûnnie, hogy a tanú a vallomást a vallomástétel akadályainak, valamint a hamis tanúzás
következményeinek ismeretében tette meg. Erre a tanút a hatóság az írásbeli tanúvallomás megtételének
engedélyezésével egyidejûleg, a vallomástétel akadályainak és a hamis tanúzás következményeinek ismertetésével
figyelmezteti.”

(31) A Ket. 57. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szemletárgy birtokosát és az 56. § (1) bekezdésében meghatározott személyt (a továbbiakban együtt:
szemletárgy birtokosa) a szemlérõl – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – elõzetesen értesíteni kell. Ha a szemle
eredményessége érdekében indokolt, az értesítésnek tartalmaznia kell a szemletárgy birtokosának személyes
jelenlétére, a szükséges iratok elõkészítésére irányuló felhívást.”

37560 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám



(32) A Ket. 61. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevõjét az okozott többletköltségek megfizetésére kötelezi, ha
a) eljárási bírságot szab ki,
b) az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevõje jogellenes magatartása folytán vált szükségessé valamely eljárási
cselekmény megismétlése, vagy
c) a többletköltség azért keletkezett, mert az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevõje valamely eljárási cselekményét
nem a célszerûség figyelembevételével teljesítette.”

(33) A Ket. 63. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közmeghallgatáson elhangzottakról készített jegyzõkönyv
a) a hatóság megnevezését, az ügyintézõ nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot,
b) a közmeghallgatás helyét és idõpontját,
c) a közmeghallgatáson elhangzottak összefoglalását,
d) a jegyzõkönyv készítésének helyét és idõpontját, valamint
e) az eljáró ügyintézõ és jegyzõkönyvvezetõ oldalankénti aláírását
tartalmazza.”

(34) A Ket. 73. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A jegyzõkönyvbe foglalt vagy az ügyiratra feljegyzett döntésben a 72. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, d) pont
da), dc)–dg) alpontjában és g) pontjában foglalt adatokat, ezeken kívül azokat a 72. § (1) bekezdés szerinti adatokat kell 
szerepeltetni, amelyek az iratból nem tûnnek ki.”

(35) A Ket. a 73. §-t követõen a következõ alcímmel és 73/A. §-sal egészül ki:

„A hatósági döntések jogereje
73/A. § (1) A hatóság elsõ fokú döntése jogerõssé válik, ha
a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidõ letelt,
b) a fellebbezésrõl lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták,
c) a fellebbezésnek – ideértve a végzések elleni önálló fellebbezést – nincs helye, vagy
d) a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az elsõfokú hatóság döntését helybenhagyta.
(2) A fellebbezésrõl lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén jogerõre emelkedik a döntés
a) az elsõ fokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése elõtt lemondott
a fellebbezésrõl, és az ügyben nincs ellenérdekû ügyfél,
b) az utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz  való megérkezésének napján, ha
a fellebbezési határidõ tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésrõl vagy visszavonja
fellebbezését.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az elsõ fokú döntés, valamint a másodfokú döntés a közléssel válik
jogerõssé.
(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az elsõ fokú döntés a másodfokú döntés közlésével válik jogerõssé.
(5) A fellebbezési eljárás megszüntetése esetén a hatóság önállóan fellebbezhetõ elsõ fokú végzése vagy a határozata
a fellebbezési eljárás megszüntetésérõl  szóló végzés jogerõre emelkedésének napján válik jogerõssé.
(6) Az elsõ fokú döntés fellebbezéssel nem érintett rendelkezései az (1)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint
jogerõssé válnak, ha
a) csak az eljárás egyéb résztvevõje fellebbezett a döntés rá vonatkozó rendelkezése ellen,
b) jogszabály így rendelkezik arra tekintettel, hogy kizárólag a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be
fellebbezést, és az ügy jellegébõl adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott
rendelkezésekre.”

(36) A Ket. 76. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hatósági szerzõdés tartalmazza
a) a szerzõdõ felek személyét azonosító és a szerzõdés teljesítéséhez szükséges adatokat,
b) a szerzõdés tárgyát,
c) a felek közötti kapcsolattartás módját,
d) a felmondási okokat,
e) a szerzõdésszegésnek minõsülõ magatartásokat és azok jogkövetkezményeit, valamint
f) ha a szerzõdés tárgya ezt indokolttá teszi, a tevékenység ellenõrzésének gyakoriságát és rendjét.”
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(37) A Ket. 77. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az ügyfél a szerzõdésben foglaltakat megszegi, a hatóság a hatósági ellenõrzés során feltárt tények,
a szerzõdésszegés súlya, a szerzõdéssel érintett társadalmi, gazdasági és jogviszonyok jellege, valamint a szerzõdés
alapját képezõ közérdek hatékony érvényesülése szempontjából, továbbá az addigi teljesítések figyelembevételével
mérlegeli, hogy hivatalból megindítja eljárását, intézkedik a végrehajtás megindítása iránt, vagy a hatósági szerzõdés
módosítását kezdeményezi.”

(38) A Ket. 80. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A hirdetmény hatóság hirdetõtábláján  való kifüggesztésének és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján
 való megjelentetésének azonos napon kell megtörténnie. A hirdetményi közléshez kapcsolódó határidõk
számításánál a hirdetménynek a hatóság hirdetõtábláján  való kifüggesztését kell alapul venni. Hirdetményi közlés
esetén a hirdetmény hatóság hirdetõtábláján  való kifüggesztésének és levételének napját az iraton meg kell jelölni,
az internetes honlapon történõ közzététel idejét pedig visszakereshetõ módon dokumentálni kell.”

(39) A Ket. VI. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„VI. FEJEZET
HATÓSÁGI ELLENÕRZÉS
A hatósági ellenõrzés általános szabályai
87. § E törvény rendelkezéseit a hatósági ellenõrzésre az e fejezetben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.
88. § A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenõrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint
a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.
89. § A hatósági ellenõrzés eszközei:
a) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével meg valósuló ellenõrzés,
b) helyszíni ellenõrzés, vagy
c) ha jogszabály lehetõvé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített
ellenõrzõ rendszerbõl történõ táv-adatszolgáltatás útján történõ ellenõrzés.
90. § (1) Jogszabály idõszakos vagy folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséggel meg valósuló és folyamatos
ellenõrzést is elrendelhet.
(2) Jogszabály az ellenõrzési eljárás megindítására vonatkozó és a helyszíni ellenõrzést megelõzõ értesítési
kötelezettség tekintetében eltérõ szabályokat állapíthat meg, ha a hatóság az ügyfélnél folyamatosan lát el ellenõrzési
feladatot.
91. § (1) A hatóság ellenõrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az elõre ütemezett ellenõrzések tárgyát,
az ellenõrzési idõszakot, az ellenõrzések ütemezését, eszközét, valamint a hatóság vezetõje által meghatározott egyéb 
adatokat. Az ellenõrzési tervben nem kell megjeleníteni a folyamatos ellenõrzési feladatot.
(2) A hatóság az ellenõrzési tervben foglaltak, valamint az ellenõrzési tervben nem szereplõ, de az ellenõrzési
idõszakban lefolytatott hatósági ellenõrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekrõl a következõ ellenõrzési
idõszak lezárása elõtt ellenõrzési jelentést készít, amely tartalmazza legalább az ellenõrzések számát, az ellenõrzések
eredményét, a megállapított jogsértések típusait, továbbá a hatóság vezetõje által meghatározott egyéb statisztikai
adatokat.
(3) Az ellenõrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi.
Az ellenõrzési tervet úgy, illetve azon részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az ellenõrzések célját.
92. § A helyszíni ellenõrzésre e törvénynek a szemlére vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

A hatósági ellenõrzés lezárása
93. § (1) A hatóság a hatósági ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv egy példányát az ügyfélnek a helyszínen átadja,
vagy azt az ügyfél részére az ellenõrzés befejezésétõl számított tíz napon belül megküldi.
(2) A 94. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása esetén a hatóság értesítheti a jelen lévõ ügyfelet a hivatalbóli eljárás
megindításáról a 29. § (5) bekezdésében meghatározott, rendelkezésre álló adatok közlésével, valamint a helyszínen
közölheti döntését.
(3) Ha a hatóság a hatósági ellenõrzés során jogsértést nem tapasztal, jegyzõkönyv felvétele helyett egyszerûsített
jegyzõkönyvet is készíthet, amelyet az ügyfél kérelmére a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átad, vagy az ügyfél
részére az ellenõrzés befejezésétõl számított tíz napon belül megküld.
(4) Ha törvény a hatósági ellenõrzés lefolytatását az ügyfél kérelmére lehetõvé teszi, a hatóság az eljárás befejezésekor
az ügyfélnek megküldi az ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv vagy egyszerûsített jegyzõkönyv személyes adatot nem
tartalmazó kivonatát.
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(5) Ha a döntés kizárólag a jegyzõkönyv megállapításain alapul, a hatóság mellõzheti a hatósági ellenõrzésrõl készült
jegyzõkönyv ügyfél részére történõ megküldését.
94. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenõrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve
hatósági döntésben foglalt elõírásokat megsértette,
a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerû
állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább
húsznapos határidõ megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetéssel végzésben kötelezi
annak megszüntetésére,
b) ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidõ eredménytelenül telt el, vagy az a) pont alkalmazása
kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ideértve a hatáskörébe tartozó eljárási
cselekmények megtételét és a jogkövetkezmény megállapítását is,
c) ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem
rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság a jegyzõkönyv jogszabálysértésre vonatkozó információkat
tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkezõ hatóság eljárását, illetve fegyelmi,
szabálysértési, büntetõ-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez.
(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés a) pontja, ha
a) a jogszabályban vagy hatósági döntésben foglalt elõírások megsértése kizárólag újabb hatósági eljárás
lefolytatásával orvosolható,
b) azt jogszabály – a jogszabálysértés és a jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó jogszabályi rendelkezés
tételes megjelölésével – azért zárja ki, mert a jogszabálysértés, a hatósági döntés megsértése vagy az (1) bekezdés
a) pontja szerinti határidõ biztosítása az életet, a testi épséget, a nemzetbiztonságot, a honvédelmi érdeket,
a vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát,
közteherviselési kötelezettség teljesítését, az Európai Unió pénzügyi érdekeit, vagy harmadik személy alapvetõ jogát
közvetlenül veszélyezteti vagy veszélyeztetné,
c) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben az (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívás eredménytelensége  miatt két
éven belül jogerõsen jogkövetkezményt állapított meg,
d) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben ugyanazon jogszabályi vagy hatósági határozatban megállapított
rendelkezés megsértése  miatt két éven belül az (1) bekezdés a) pontja alapján járt el,
e) az adott ügyben autonóm államigazgatási szerv vagy önálló szabályozó szerv jár el,
f) a 13. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó jogszabályi rendelkezést sértik meg,
g) az adatszolgáltatási vagy bejelentési kötelezettséget elõíró jogszabályi rendelkezés megsértését a 13. §
(2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti eljárásban állapítják meg, vagy
h) az ügyfél a közhiteles hatósági nyilvántartásba  való, jogszabály által elõírt bejelentési kötelezettségének nem tesz
eleget.
(3) A hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltak ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) az ügyfél nevét,
b) az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhetõ azonosítóját, ennek hiányában természetes személy ügyfél
esetén a természetes személyazonosító adatait, lakcímét, illetve székhelyét,
c) a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése  miatti felhívást a jogszabályi rendelkezés
vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése idõpontjának
a megjelölésével, és
d) a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az e miatt megállapított jogkövetkezményt
tartalmazó döntés jogerõre emelkedésének a napját.
(4) A hatóság a (3) bekezdésben meghatározott adatokat azok keletkezésétõl számított két évig kezeli.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja alapján megkeresett szerv a megkeresést érdemben – közigazgatási hatóság esetén
az (1) bekezdés alkalmazásával – megvizsgálja, és saját intézkedésérõl vagy az ilyen intézkedés mellõzésének okáról
a megkeresõ hatóságot harminc napon belül tájékoztatja.”

(40) A Ket. a 94. §-t követõen a következõ VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG KISZABÁSÁNAK ELJÁRÁSJOGI ALAPJAI
94/A. § (1) Ha jogszabály bírság kiszabását teszi lehetõvé – ide nem értve a 61. § szerinti eljárási bírságot –, a hatóság
az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról. Ennek
keretében – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – mérlegeli különösen:
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a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelõzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban
felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért elõny mértékét,
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
d) a jogsértõ állapot idõtartamát,
e) a jogsértõ magatartás ismétlõdését és gyakoriságát,
f) a jogsértést elkövetõ eljárást segítõ, együttmûködõ magatartását, valamint
g) a jogsértést elkövetõ gazdasági súlyát.
(2) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, nem indítható a jogsértés megállapítására és bírság kiszabására eljárás,
ha a jogsértõ magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy
az elkövetéstõl számított öt év eltelt. Az ötéves határidõ kezdõ napja
a) az a nap, amikor a jogsértõ magatartás meg valósul,
b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszûnik.
(3) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a (2) bekezdés szerinti egyéves határidõ a hatóság számára újrakezdõdik
a) a 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti végzés jogerõre emelkedésének napján,
b) ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi.”

(41) A Ket. 101. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„101. § (1) A fellebbezéssel megtámadott döntésben foglalt jogok nem gyakorolhatók és a fellebbezésnek a döntés
végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a döntés e törvény alapján fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,
vagy a hatóság nyilvánította a döntést a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak.
(2) A döntésben foglaltakat a fellebbezésre tekintet nélkül teljesíteni kell, ha az ügyfél javára megállapított egyszeri
vagy rendszeres pénzkifizetést, pénzbeli ellátást – ideértve a pénzegyenértékben kifejezhetõ természetbeni ellátást –
tartalmaz, és az ügyfél fellebbezése csak a megállapított összegen felüli többletigényre vonatkozik.
(3) Az ideiglenes biztosítási intézkedésrõl  szóló, valamint az iratbetekintési jog korlátozása iránti kérelemnek helyt adó
végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.
(4) Az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos döntés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya
a döntés fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezése tekintetében.
(5) A döntés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha
a) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzet megelõzése, elhárítása vagy káros következményeinek
enyhítése  miatt szükséges,
b) nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekbõl vagy a közbiztonság fenntartása érdekében, illetve fontos
közrendvédelmi okból szükséges,
c) a végrehajtás késedelme jelentõs vagy helyrehozhatatlan kárral járna,
d) a döntés valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik,
e) azt törvény élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos, továbbá közegészségügyi, járványügyi, tûzvédelmi,
katasztrófavédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, kulturális örökségvédelmi, termõföld-, környezet-
vagy természetvédelmi okból, továbbá a közérdekû közlekedési infrastruktúra kialakítása, illetve az energiaellátás
folyamatos biztosítása érdekében lehetõvé teszi, vagy
f) a hatósági nyilvántartásba történõ haladéktalan bejegyzést törvény írja elõ.
(6) A hatóság a döntésében a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságot külön kimondja, és megindokolja,
valamint a döntésben rendelkezik a végrehajtásról és a foganatosítás módjáról. Ha az ilyen döntésben a hatóság
teljesítési határidõt állapított meg, a végrehajtás megindítására csak e határidõ eredménytelen eltelte után
kerülhet sor.”

(42) A Ket. 102. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„102. § (1) A fellebbezést annál a hatóságnál kell elõterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést
a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést
megküldi az elsõ fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el,
ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidõben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elõ.
(2) A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
(3) Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az önálló fellebbezéssel
meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést az elsõ fokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja. Ha az ügyfél a fellebbezéssel együtt nyújt be kérelmet a fellebbezési eljárásban  való költségmentessége
iránt, errõl a kérelemrõl az elsõ fokú döntést hozó hatóság dönt.
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(4) Az elsõ fokú döntést hozó hatóság megküldi a fellebbezést a szakhatóságnak.
(5) Az elsõ fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést a fellebbezési határidõ leteltétõl számított nyolc – szakhatóság
közremûködése esetén tizenöt – napon belül terjeszti fel a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve,
ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelõen kijavítja, kiegészíti, módosítja,
visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, valamint ha a fellebbezést a felterjesztést
megelõzõen visszavonták. A fellebbezést az elsõ fokú döntést hozó hatóság az ügy összes iratával együtt terjeszti fel és 
a fellebbezésrõl kialakított álláspontjáról is nyilatkozik.
(6) Ha az ügyfél a fellebbezési határidõ elmulasztása  miatt igazolási kérelmet nyújtott be, a határidõ az ennek helyt adó
döntés jogerõssé válását követõen kezdõdik. Ha az ügyfél költségmentesség iránti kérelmet nyújtott be, a határidõ
a döntés jogerõssé válását követõen kezdõdik. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál
nyújtották be, a felterjesztésre nyitva álló határidõ a fellebbezésnek az elsõ fokú döntést hozó hatósághoz érkezésével
kezdõdik.
(7) Az elsõ fokú döntést hozó hatóság az ügyfél erre irányuló kérelme esetén a fellebbezés és az iratok felterjesztését
követõen tájékoztatja a nem fellebbezõ ügyfelet arról, hogy a döntés fellebbezés benyújtása folytán nem vált
jogerõssé.”

(43) A Ket. 105. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A másodfokú döntés végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítható,
ha a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítás feltételei fennállnak. A végrehajtás felfüggesztése
iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra a 101. § (6) bekezdése alkalmazandó.”

(44) A Ket. 109. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„109. § (1) Az önállóan nem fellebbezhetõ végzések kivételével a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhetõ
a) a 100. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben, vagy
b) ha a hatósági eljárásban a fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette.
(2) Bírósági felülvizsgálat kezdeményezése esetén az elsõ fokú döntést hozó hatóság errõl az ügy iratainak
felterjesztésével, illetve a bíróságra történõ továbbításával egyidejûleg értesíti azokat, akiknek jogát vagy jogos
érdekét a felülvizsgálat érinti. Ha a kezdeményezõ a döntés végrehajtásának felfüggesztését is kéri, akkor errõl
a hatóság a végrehajtást foganatosító szervet is értesíti, kivéve, ha a másodfokú döntést a végrehajtás felfüggesztése
iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánította.
(3) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében határozott, a hatóságnál ugyanabban az ügyben
azonos tényállás mellett – a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által elrendelt új eljárás kivételével – nincs helye új
eljárásnak.
(4) A hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkezõ része és indokolása köti,
a megismételt eljárás és a döntéshozatal során annak megfelelõen jár el.”

(45) A Ket. VIII. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„VIII. FEJEZET
VÉGREHAJTÁS
124. § A közigazgatási végrehajtás szabályait kell alkalmazni
a) a hatóság döntésében megállapított,
b) a hatóság által jóváhagyott egyezségben vállalt,
c) a hatósági szerzõdésben vállalt, illetve a szerzõdés megszegése esetén a szerzõdés alapján az ügyfél által igénybe
vett támogatás és egyéb kedvezmény visszatérítése iránti, és
d) a jogsegély keretében a külföldi hatóság hatósági ügyben hozott határozatában foglalt
kötelezettség érvényesítésére, ha annak önkéntes teljesítése elmaradt.
125. § (1) A végrehajtási eljárásban e törvény rendelkezéseit az e fejezetben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) E törvény eltérõ rendelkezése hiányában végrehajtási eljárásban a bírósági végrehajtásról  szóló 1994. évi
LIII. törvényt (a továbbiakban: Vht.) a (3)–(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Nem alkalmazható a Vht. 9. §-a, II. Fejezete, XI–XX. Fejezete.
(4) A Vht. III. Fejezetébõl az eljárás idõpontjára, a követelés csökkenésének, megszûnésének bejelentésére és
a helyszíni kényszercselekményekre, valamint az adós és a végrehajtási eljárásban részt vevõ személyek adatainak
beszerzésére, ellenõrzésére és kezelésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásának van helye.
(5) Ha ez a fejezet másként nem rendelkezik, ahol a Vht. bíróságot említ, azon végrehajtást megindító hatóságot, ahol
végrehajtót, azon végrehajtást foganatosító szervet, ahol végrehajtható okiratot, azon végrehajtható döntést, ahol
adóst, azon kötelezettet kell érteni. Ahol a Vht. végrehajtói letéti számlára teljesítésrõl rendelkezik, a végrehajtást
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foganatosító szerv számlájára kell teljesíteni. A végrehajtási eljárás során felmerülõ költségek elõlegezésére és
viselésére, valamint az eljárási bírság kiszabására e törvény szabályait kell alkalmazni. Az eljárási bírság végrehajtására
a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(6) A Vht. ingó és ingatlan elektronikus árverésére vonatkozó szabályai alkalmazásának akkor van helye, ha önálló
bírósági végrehajtó foganatosítja a végrehajtást.
(7) Az ingatlan értékesítése során a végrehajtást foganatosító szerv – kivéve az önálló bírósági végrehajtót – a Vht.
rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a második árverést akkor nem kell megtartani, ha az árverési vevõ
a második árverés megkezdése elõtt befizette a vételárat vagy azt átutalta, és az arról  szóló terhelési értesítõt
a végrehajtást foganatosító szervnek bemutatta vagy másolatát átadta, és megtérítette a második árverés kitûzésével
felmerült költséget.

Végrehajtható döntések
126. § (1) A hatóság döntése végrehajtható, ha
a) pénzfizetésre, továbbá meghatározott cselekményre vagy magatartásra irányuló kötelezettséget állapít meg,
a döntés jogerõre emelkedett, és a teljesítésre megállapított határidõ vagy határnap (a továbbiakban együtt: határidõ) 
eredménytelenül telt el,
b) a tûrésre vagy valamely cselekménytõl vagy magatartástól  való tartózkodásra irányuló kötelezettséget
megállapító döntés jogerõre emelkedett, és az ügyfél a kötelezettséget – a végrehajtáshoz  való jog elévülési idején
belül – megszegte,
c) a döntés fellebbezésre vagy végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélküli végrehajtását, vagy
biztosítási intézkedésként  való alkalmazását rendelték el,
d) a teljesítési határidõt nem tartalmazó döntés jogerõre emelkedett.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell a hatóság által jóváhagyott egyezségben vállalt és
a hatósági szerzõdésbõl eredõ kötelezettségekre is.

A végrehajtás megindítása
127. § (1) Az elsõfokú hatóság hivatalból indult eljárásban hivatalból, kérelemre indult eljárásban az ügyfél kérelmére
vizsgálja, illetve – ha a kérelemre indult eljárásban az ügyfél erre irányuló kérelmet nem terjesztett elõ, a hatóság
azonban az eljárást hivatalból is lefolytathatta volna – vizsgálhatja a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség
teljesítését. Ha a teljesítés a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg, szükség esetén a hatóság a teljesítési
határidõ leteltét, kérelemre indult eljárásban az ellenõrzés iránti kérelem beérkezését követõ nyolc napon belül
hatósági ellenõrzést tart.
(2) Az elsõfokú hatóság megindítja a végrehajtást, ha megállapította, hogy a végrehajtható döntésben elrendelt
kötelezettség teljesítése határidõre nem vagy csak részben, vagy nem az elõírásoknak megfelelõen történt.
(3) Ha az elsõfokú hatóság foganatosítja a végrehajtást, a végrehajtás megindításáról nem kell külön végzést hozni,
hanem a foganatosítást az önkéntes teljesítés elmaradásának megállapításától számított nyolc napon belül meg kell
kezdeni.
(4) Ha a végrehajtást nem az elsõfokú hatóság foganatosítja, a végrehajtás megindításáról az elsõfokú hatóság
– a rendelkezésére álló adatok vagy a hatósági ellenõrzés eredménye alapján – végzést hoz, amelyet közöl
a végrehajtást foganatosító szervvel is. Ilyen esetben a végrehajtás a végrehajtást foganatosító szervvel  való közlést
követõ napon indul meg.
(5) A végzés tartalmazza
a) az elsõfokú hatóság nyilvántartásában vagy az ügy irataiban rendelkezésre álló, a végrehajtáshoz szükséges
adatokat, és
b) pénzfizetési kötelezettség végrehajtása esetén a késedelmi pótlék mértékét.
(6) A végzés ellen a kötelezett kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással élhet fellebbezéssel. A fellebbezésben elõ kell 
adni annak alapjául szolgáló tényeket, és csatolni kell az azt alátámasztó bizonyítékokat. A fellebbezésnek a végzés
végrehajtására nincs halasztó hatálya.
(7) A hatósági szerzõdésben foglalt kötelezettség megszegését az elsõfokú hatóság végzésbe foglalja. Az ügyfél
e végzéssel szemben a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz a végrehajtásra halasztó hatályú keresettel
fordulhat.

A végrehajtás foganatosítása
128. § (1) Törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában a végrehajtást az elsõfokú hatóság
foganatosítja.
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(2) A végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtásra önálló bírósági végrehajtóval szerzõdést köthet, a végrehajtás
során azonban csak a végrehajtást megindító hatóság jogosult végzést hozni.
(3) Törvény vagy kormányrendelet elrendelheti, hogy ha nem az elsõfokú hatóság foganatosítja a végrehajtást, akkor
a döntés végrehajtását a végrehajtást foganatosító szerv az elsõfokú hatóság bevonásával foganatosítsa, ha ehhez
olyan szakmai ismeretek vagy egyéb feltételek szükségesek, amelyekkel a végrehajtást foganatosító szerv nem
rendelkezik.

Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása
129. § A közigazgatási végrehajtás során a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására elsõsorban a biztosítási
intézkedés során lefoglalt, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget, ha ez az összeg a követelést nem vagy csak
részben fedezi, a kötelezett szabad rendelkezése alatt álló, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget, vagy ha ez
természetes személy esetében nem lehetséges, a kötelezett munkabérét kell végrehajtás alá vonni.
130. § (1) Ha a kötelezett a végrehajtás foganatosítása során bizonyítja, hogy a teljesítés elmaradása neki nem róható
fel, és hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidõre  való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget
jelentene, kérelmére a végrehajtást foganatosító szerv a jogosult meghallgatása után – a 74. § megfelelõ
alkalmazásával – fizetési kedvezményt engedélyezhet, ha azt jogszabály nem tiltja, és ahhoz a végrehajtást megindító
hatóság elõzetesen hozzájárult.
(2) A végrehajtási eljárásban fizetési kedvezményként a késedelmi pótlék is elengedhetõ vagy mérsékelhetõ, akár
önállóan, akár más fizetési kedvezmény mellett. A késedelmi pótlék elengedéséhez, mérsékléséhez a jogosult
hozzájárulása szükséges.
(3) A fizetési kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételek fennállásáig a kötelezettel szemben végrehajtási
cselekmény nem foganatosítható, és erre az idõszakra késedelmi pótlék nem számítható fel. Ha a kötelezett a fizetési
kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételeket megszegi, a végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtást
a hátralék teljes összegére folytatja a késedelmi pótlék visszamenõleges felszámításával.
131. § (1) Ha a végrehajtás nem vezetett vagy aránytalanul hosszú idõ múlva vezetne eredményre, a kötelezett
bármely lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. Elsõsorban az a vagyontárgy vonható végrehajtás alá,
amelyre biztosítási intézkedést rendeltek el.
(2) Ingatlan-végrehajtásnak akkor van helye, ha a követelés összege az ötszázezer forintot meghaladja, illetve ennél
kisebb összeg esetén, ha a tartozás a végrehajtás alá vont ingatlan értékével arányban áll.
(3) A jogszabályban meghatározott lakásigény mértékének felsõ határát meg nem haladó nagyságú, a kötelezett és
a vele együtt élõ közeli hozzátartozók lakhatását közvetlenül szolgáló lakástulajdon a végrehajtás során csak akkor
értékesíthetõ, ha a végrehajtás más formái nem vezettek eredményre.
(4) Ha az ingatlan-végrehajtás megindításának nincs helye, és a kötelezett egyéb vagyonára vezetett végrehajtás is
eredménytelen volt, a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezett ingatlanát – a jogosult javára a behajthatatlan
pénzkövetelés összege és járulékai összegéig – jelzálogjoggal terheli meg.
(5) Az ingatlanügyi hatóság – a végrehajtást foganatosító szerv megkeresésére – a jelzálogjogot az ingatlan-nyilvántartásba
soron kívül bejegyzi.

Késedelmi pótlék
132. § (1) A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha
a) pénzfizetési kötelezettségének határidõben nem tett eleget, kivéve, ha törvény másként rendelkezik,
b) a hatósági szerzõdés alapján igénybe vett támogatást vagy kedvezményt vissza kell térítenie, vagy
c) azt a törvény elrendeli.
(2) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.
(3) A késedelmi pótlékot pénzfizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidõ utolsó napját követõ naptól, a hatósági 
szerzõdés alapján igénybe vett támogatás vagy kedvezmény visszatérítése esetén az igénybevétel elsõ napjától
a teljesítés vagy a visszatérítés napjáig terjedõ idõszakra, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell felszámítani.
133. § (1) Késedelmi pótlékot kell felszámítani a végrehajtási eljárás során a költségviselésre, a pénzegyenérték vagy
az eljárási bírság megfizetésére irányuló kötelezettség késedelmes teljesítése esetén, továbbá az állam által
elõlegezett költség után a megelõlegezés idõtartamára. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem
számítható fel késedelmi pótlék.
(2) A késedelmi pótlék azt illeti, akinek javára a végrehajtható döntés alapján a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell.
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Meghatározott cselekmény végrehajtása
134. § Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra (a továbbiakban
együtt: meghatározott cselekmény) irányul, a teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv
a) a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti,
b) feljogosíthatja a jogosultat, hogy a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezze
vagy mással elvégeztesse,
c) a jogosult kérelmére a kötelezettet a szolgáltatás pénzegyenértékének megfizetésére kötelezheti,
d) ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi
viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki,
e) a rendõrség közremûködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.
135. § (1) Ha a meghatározott cselekmény elvégzéséhez szükséges költségek egy százaléka az eljárási bírság felsõ
határánál nagyobb összeg, a végrehajtási eljárásban kiszabható eljárási bírság felsõ határa a teljesítési költség egy
százalékáig terjedhet.
(2) Az eljárási bírság ismételten kiszabható, ha a kötelezett a meghatározott cselekményt a bírságot kiszabó végzésben 
megállapított végrehajtási határidõ alatt nem teljesítette, továbbá ha a meghatározott magatartásra vonatkozó
rendelkezést ismételten megszegi.
136. § A végrehajtás módjáról a végrehajtást foganatosító szerv – szükség esetén a jogosult, illetve a kötelezett
meghallgatása után – dönt. A végrehajtást foganatosító szervnek azt az intézkedést kell megtennie, amely – az eset
összes körülményét mérlegelve – a leghatékonyabban biztosítja a kötelezettség teljesítését.

Külföldi határozat végrehajtása
137. § (1) Külföldi hatóság hatósági ügyben hozott határozatát (a továbbiakban: külföldi határozat) törvény vagy
kormányrendelet rendelkezése, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusa
vagy viszonosság alapján lehet végrehajtani.
(2) Külföldi határozat végrehajtásánál – az (1) bekezdés szerinti eltérõ szabály hiányában – e törvény szerint kell eljárni.
(3) A külföldi határozat végrehajtása a határozatot kibocsátó vagy a külföldi jog szerint a végrehajtásra hatáskörrel
rendelkezõ hatóság megkeresése alapján indítható meg.
138. § (1) A külföldi határozat végrehajtására irányuló megkeresést a kormányrendeletben kijelölt hatósághoz
(a továbbiakban e §-ban: kijelölt hatóság) kell megküldeni.
(2) A kijelölt hatóság megvizsgálja, hogy a megkeresés megfelel-e az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó kötelezõ jogi aktusában, a nemzetközi szerzõdésben megállapított feltételeknek vagy a viszonossági
gyakorlatnak, illetve mindezek hiányában a 137. §-ban foglalt feltételeknek. A viszonosság kérdésében a külpolitikáért
felelõs miniszter állásfoglalása az irányadó, amelyet az ügyfajta tekintetében feladatkörrel rendelkezõ miniszterrel
egyetértésben alakít ki. Ha a megkeresés hiányos vagy e törvény alapján nem hajtható végre, a kijelölt hatóság
a megkeresést az ok közlésével visszaküldi a külföldi hatóságnak.
(3) Ha a megkeresés a magyar jog szerint bírósági hatáskörbe tartozó kötelezettség végrehajtására irányul,
a megkeresést a hatáskörrel rendelkezõ illetékes bírósághoz kell megküldeni.
(4) Ha a külföldi határozat végrehajtható, a megkeresést a végrehajtás foganatosítása céljából meg kell küldeni
a végrehajtás foganatosítására hatáskörrel rendelkezõ illetékes szervhez.
(5) Ha a magyar jog szerint hatáskörrel rendelkezõ hatóság nincs, és a bíróság hatásköre sem állapítható meg, a kijelölt
hatóság a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter állásfoglalását kéri. A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter 
az érintett miniszterrel vagy központi államigazgatási szerv vezetõjével egyeztetett állásfoglalását tizenöt napon belül
megküldi a kijelölt hatósághoz. A külpolitikáért felelõs miniszter az ügyfajta tekintetében feladatkörrel rendelkezõ
miniszterrel egyetértésben tizenöt napon belül nyilatkozik a viszonosságról. A kijelölt hatóság a megkeresést átteszi
az állásfoglalásban meghatározott hatósághoz.

Magyar közigazgatási hatóság döntésének külföldön történõ végrehajtása
139. § (1) A magyar hatóság döntésének külföldön történõ végrehajtására az Európai Unió általános hatályú,
közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusa, törvény vagy kormányrendelet rendelkezése vagy viszonosság
alapján kerülhet sor.
(2) Ha a magyar hatóság döntésének külföldön történõ végrehajtása szükséges, és – az (1) bekezdés szerinti
szabályokból más nem következik –, az elsõfokú hatóság keresi meg a külföldi jog szerint hatáskörrel rendelkezõ
hatóságot, vagy ha azt saját gyakorlata vagy felügyeleti szerve bevonásával nem tudja megállapítani, a megkeresést
továbbítás céljából a külpolitikáért felelõs miniszterhez küldi meg. A külpolitikáért felelõs miniszter a megkeresésnek
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a külföldi állam külügyekért felelõs miniszteréhez történõ továbbításáról – a megkeresõ hatóság egyidejû
tájékoztatásával – tizenöt napon belül intézkedik.

A végrehajtás felfüggesztése
140. § (1) A végrehajtást megindító hatóság, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy
a bíróság függesztheti fel a végrehajtást. A végrehajtási eljárásban az eljárás felfüggesztésére vonatkozó
rendelkezéseket a (2)–(6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A végrehajtást fel kell függeszteni, ha
a) a végrehajtás alá vont vagyontárggyal kapcsolatos igényper van folyamatban, vagy a vagyontárgyat a bírósági
végrehajtó más követelés végrehajtása érdekében korábban lefoglalta, feltéve, hogy más lefoglalható vagyontárgy
nincs,
b) a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet terjesztettek elõ, és a kérelemben elõadott tények és
körülmények a kérelem elfogadását  valószínûsítik,
c) a kötelezett meghalt vagy megszûnt, a jogutódlás tárgyában hozott végzés jogerõre emelkedéséig,
d) azt az ügyész a végrehajtható döntés elleni ügyészi felhívásban indítványozza,
e) a végrehajtás folytatása életveszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna, vagy az közegészségügyi vagy
közbiztonsági okból szükséges,
f) a kötelezett fizetési kedvezmény iránt kérelmet terjeszt elõ, kivéve, ha az ügyfél korábbi, ilyen tárgyú kérelmét
jogerõsen már elbírálta, vagy a fizetési kedvezmény engedélyezését jogszabály kizárja, valamint
g) azt jogszabály elrendeli.
(3) A végrehajtást megindító hatóság a kötelezett kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a végrehajtást, ha
a kötelezett a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és a kötelezettet a végrehajtási eljárás
során korábban nem sújtották eljárási bírsággal.
(4) A felfüggesztés alatt a végrehajtható döntésben foglaltak végrehajtása szünetel, a felfüggesztésig foganatosított
végrehajtási cselekmények azonban hatályosak maradnak.
(5) A végrehajtást foganatosító szerv a tudomására jutott felfüggesztési okokról és a felfüggesztés megszüntetésének
lehetõségérõl a végrehajtást megindító hatóságot értesíti.
(6) A végrehajtást megindító hatóság dönt a végrehajtás folytatásáról, ha a felfüggesztésre okot adó körülmény
megszûnt.

A végrehajtás megszüntetése
141. § (1) A végrehajtást megindító hatóság a végrehajtást megszünteti, ha
a) a végrehajtható döntést visszavonták, megsemmisítették vagy hatályon kívül helyezték,
b) jogutód hiányában a végrehajtás nem folytatható,
c) a végrehajtáshoz  való jog elévült,
d) a jogosult a végrehajtás megszüntetését kéri,
e) a további végrehajtási eljárási cselekményektõl eredmény nem várható,
f) a végrehajtást foganatosító szerv a pénzkövetelést a pénzforgalmi szolgáltatóra vagy a munkáltatóra vonatkozó
felelõsségi szabály alapján vagy a kötelezett tartozásaiért jogszabály alapján helytállásra kötelezettel szemben
érvényesítette,
g) a hatóság a jogutódlásra tekintettel a teljesítési határidõt a végrehajtás megindítását követõen meghosszabbította,
h) a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezettel szemben felszámolási eljárást kezdeményezett, illetve a kötelezett
ellen felszámolási eljárás indult, vagy
i) törvény vagy kormányrendelet a végrehajtás megszüntetését egyéb okból lehetõvé teszi.
(2) A végrehajtást foganatosító szerv a tudomására jutott megszüntetési okokról és a végrehajtás befejezésérõl
a végrehajtást megindító hatóságot értesíti.
(3) A végrehajtást megszüntetõ végzést haladéktalanul közölni kell a jogosulttal és a kötelezettel, továbbá meg kell
küldeni a végrehajtást foganatosító szervnek.

A végrehajtáshoz  való jog elévülése
142. § (1) A végrehajtáshoz  való jog a kötelezettséget megállapító döntés jogerõre emelkedésétõl, vagy ha a döntés
teljesítési határidõt vagy határnapot állapított meg, annak utolsó napjától, illetve a határnapot követõ naptól
számított öt év elteltével évül el. Jogszabály ennél rövidebb elévülési határidõt is megállapíthat.
(2) Nyugszik az elévülés a végrehajtás felfüggesztése, a végrehajtási eljárásban engedélyezett fizetési kedvezmény,
továbbá a pénzfizetési kötelezettség folyamatos végrehajtásának idõtartama alatt.
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(3) A végrehajtás elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Az elévülés megszakadásával az elévülési
idõ újra kezdõdik. Az (1) bekezdésben meghatározott idõponttól számított tíz év elteltével azonban a határozat nem
hajtható végre.
(4) Ha a határozat elévülés  miatt nem hajtható végre, a behajthatatlan pénztartozást törölni kell.

Biztosítási intézkedések
143. § (1) Ha az eljárás tárgyát képezõ kötelezettség késõbbi teljesítése veszélyben van, a teljesítési határidõ lejárta
elõtt, az erre okot adó körülmény felmerülésétõl számított öt napon belül biztosítási intézkedésként pénzkövetelés
biztosítása vagy meghatározott dolog zárlata rendelhetõ el.
(2) A biztosítási intézkedést az elsõfokú hatóság rendeli el, és a végrehajtást foganatosító szerv hajtja végre.
(3) A biztosítási intézkedést vissza kell vonni, ha
a) azt pénzfizetési kötelezettség biztosítására rendelték el, és ezt az összeget a végrehajtást foganatosító szervnél
letétbe helyezték,
b) azt meghatározott cselekmény biztosítása érdekében rendelték el, és a kötelezett kétséget kizáró módon igazolja,
hogy az önkéntes teljesítéshez minden szükséges elõkészületet megtett, és azt már csak a biztosítási intézkedés
akadályozza, vagy
c) elrendelésének oka egyébként megszûnt.
(4) A biztosítási intézkedést elrendelõ végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban
144. § (1) Ha e törvény a hatóság valamely elsõ fokú döntése ellen önállóan lehetõvé teszi a fellebbezést, a végrehajtást 
megindító hatóságnak a végrehajtási eljárásban hozott döntése ellen is van helye fellebbezésnek.
(2) A kötelezett, a jogosult, továbbá az, akinek jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás sérti, a végrehajtást foganatosító
szerv törvénysértõ döntése, intézkedése ellen vagy az intézkedés elmulasztása esetén a végrehajtást foganatosító
szervnél végrehajtási kifogást terjeszthet elõ. A végrehajtási kifogást az intézkedésrõl  való tudomásszerzést vagy
az akadály megszûnését követõ nyolc napon belül, de legkésõbb az intézkedéstõl számított három hónapon belül
lehet elõterjeszteni.
(3) A fellebbezést és a végrehajtási kifogást a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság tizenöt napon belül bírálja el.
A végrehajtási kifogást a végrehajtást megindító hatóság döntései elleni fellebbezés elbírálására jogosult hatóság
bírálja el, ha a végrehajtást bírósági végrehajtó foganatosítja. Az önálló bírósági végrehajtót megilletõ díjazással
kapcsolatos végrehajtási kifogást a végrehajtó székhelye szerint illetékes helyi bíróság bírálja el.
(4) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a fellebbezésnek és a végrehajtási kifogásnak a döntés végrehajtására nincs
halasztó hatálya. A végrehajtási kifogásra a fellebbezésre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.”

(46) A Ket. IX. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„IX. FEJEZET
ELJÁRÁSI KÖLTSÉG, AZ ELJÁRÁSI KÖLTSÉG ELÕLEGEZÉSE ÉS VISELÉSE
Az eljárási költségek
153. § Eljárási költségek:
1. az eljárási illeték,
2. az igazgatási szolgáltatási díj,
3. az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség,
4. az anyanyelv használatával kapcsolatos költség,
5. az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség,
6. az ügyfél képviseletében eljáró személy költsége,
7. a tanú és a hatósági tanú költségtérítése,
8. a hatósági közvetítõ költsége, továbbá a tevékenységével kapcsolatban indokoltan felmerült kiadás,
9. a szakértõi díj, ideértve a szakértõ költségtérítését,
10. a fordítási költség a 11. § (2) bekezdésében szabályozott eseten kívül,
11. az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevõje részérõl felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási költség,
12. a végrehajtási költség és a végrehajtási költségátalány,
13. az eljárásban közremûködõ rendõrségnél felmerült költség,
14. a helyszíni szemlével, valamint a szakértõi tevékenységgel jogszerûen okozott kárért járó kártalanítás összege,
15. jogszabályban meghatározott, az 1–14. pont alá nem tartozó eljárási költség.
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Az eljárási költségre vonatkozó általános szabályok
154. § (1) A 153. § 3–15. pontjában felsorolt költségek (a továbbiakban: egyéb eljárási költség) vonatkozásában
a) a hatóság az eljárás során köteles költségkímélõ módon és a célszerûség figyelembevételével eljárni,
b) az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevõi kötelesek eljárási cselekményeiket a célszerûség figyelembevételével
teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértésével okozott költséget az azt okozó hatóság, ügyfél vagy az eljárás egyéb
résztvevõje viseli.

Az eljárási költség elõlegezése
155. § (1) Kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
a kérelmezõ ügyfél elõlegezi meg. Több azonos érdekû ügyfél esetén az ügyfelek – eltérõ megállapodásuk hiányában
– egyetemlegesen felelõsek az egyéb eljárási költség elõlegezéséért. Az ügyfél az elõleg összegét letétbe helyezi
a hatóságnál.
(2) Hivatalból indult vagy folytatott eljárásban az egyéb eljárási költséget a 153. § 3., 6., 10. és 11. pontjában
meghatározott, az ügyfél részérõl felmerült költség kivételével a hatóság elõlegezi.
(3) Az elõlegezésrõl a hatóság a költségek felmerülésekor dönt, ha azonban már elõre  valószínûnek mutatkozik, hogy
a felmerülõ költségek jelentõsebb összeget érnek el, vagy más körülmények ezt indokolttá teszik, a hatóság azt is
elrendelheti, hogy az ügyfél a költségek fedezésére elõreláthatóan szükséges összeget a hatóságnál elõzetesen
helyezze letétbe.
(4) Az ügyfél nem kötelezhetõ olyan eljárási költség elõlegezésére, amelyet a díj tartalmaz.
(5) A bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást indítványozó fél elõlegezi.
(6) A rendõrség igénybevételével kapcsolatos költséget az igénybevételt kérõ hatóság elõlegezi.

Az eljárási költség viselése
156. § Ha a hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevõjét marasztalja el valamely eljárási cselekmény
költségében, azonnal kötelezi a költségek megfizetésére. Ugyanígy járhat el a hatóság akkor is, ha valamely eljárási
cselekmény költségének összege és a viselésére kötelezett személy az ügy eldöntésére tekintet nélkül megállapítható.
157. § (1) A kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
a kérelmezõ ügyfél viseli. Több azonos érdekû ügyfél esetén az ügyfelek – eltérõ megállapodásuk hiányában –
egyetemlegesen felelõsek az eljárási költség viseléséért.
(2) Az ellenérdekû ügyfelek részvételével folyó eljárásban a hatóság – ha egyes költségek tekintetében jogszabály
másként nem rendelkezik – a 153. §-ban meghatározott eljárási költségek viselésére kötelezi
a) a kérelem elutasítása esetén a kérelmezõ ügyfelet,
b) a kérelemnek megfelelõ döntés esetén az ellenérdekû ügyfelet,
c) az eljárás megszüntetése esetén azt az ügyfelet, akinek eljárási cselekménye folytán az eljárási költség felmerült.
(3) Ha a határozat a kérelemnek részben ad helyt, a hatóság az eljárási költség általa megállapított arányban  való
viselésére kötelezi a kérelmezõ ügyfelet, illetve az ellenérdekû ügyfelet.
(4) Ha a hatóság az ügyfél részére kötelezettséget állapít meg, a kötelezettség alapjául szolgáló jogszabálysértés
bizonyításával összefüggésben felmerült költség viselésére – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az ügyfelet
kötelezi. Ha a hatóság több ügyfél részére állapít meg kötelezettséget, a költségek ügyfelek közötti megosztásáról is
rendelkezik.
157/A. § (1) Ha a hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóság mulasztása  miatt a felügyeleti szerv más hatóságot jelöl ki
az eljárás lefolytatására, a hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatóság megtéríti a kijelölt hatóságnak az e törvény alapján
az utóbbit terhelõ egyéb eljárási költséget.
(2) A belföldi jogsegély keretében a megkeresett szerv vagy más szerv eljárása során felmerült egyéb eljárási költséget
a megkeresõ hatóság vagy más szerv megtéríti.
(3) A szakhatóság viseli a szakhatósági állásfoglalás módosításával okozott többletköltségeket, kivéve, ha
a szakhatósági állásfoglalás módosítását jogszabályváltozás tette szükségessé.
(4) A hatóság a szakértõi díj jogerõsen megállapított összeg letéttel fedezett részét – ha törvény eltérõen nem
rendelkezik – a szakértõ által benyújtott számla alapján tizenöt napon belül kiutalja. Ha a letét nem fedezi a szakértõi
díjat, kérelemre indult eljárás esetén a hatóság kötelezi az ügyfelet a szakértõi díj viselésére és a még szükséges összeg
letétbe helyezésére.
(5) Az iratbetekintést kérõ viseli az iratbetekintési jog gyakorlásával okozott költséget.
(6) A végrehajtási eljárás során felmerülõ költséget az viseli, aki a végrehajtás megindítására és foganatosítására okot
adott.
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Döntés az eljárási költség viselésérõl
158. § (1) Az eljárási költséget a hatóság összegszerûen határozza meg, és dönt a költség viselésérõl, illetve
a megelõlegezett költség esetleges visszatérítésérõl.
(2) Az egyéb eljárási költség összegét általában az érintett által bemutatott bizonyíték alapján kell megállapítani.
(3) A hatóság a szakértõ díját – a szakértõ által benyújtott díjjegyzék alapulvételével – a szakvélemény beérkezését,
a szakértõ meghallgatása esetében a meghallgatását követõen tizenöt napon belül állapítja meg. A szakértõ díját
az eljáró hatóság állapítja meg akkor is, ha a szakértõt a megkeresett hatóság rendelte ki.
(4) A hatóság – tekintettel a 154. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra – az indokolatlanul magas egyéb eljárási
költség helyett alacsonyabb összeget állapít meg.

Költségmentesség
159. § (1) A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai  miatt
az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet
engedélyezhet.
(2) A költségmentesség az illeték, a díj és az egyéb eljárási költség elõlegezése és viselése alóli teljes vagy részleges
mentességet jelenti.
(3) A költségmentesség a kérelem elõterjesztésétõl kezdve az eljárás egész tartamára és a végrehajtási eljárásra terjed
ki. Az ügyfél által elsõ alkalommal elõterjesztett költségmentesség iránti kérelem benyújtásától a költségmentességrõl 
 szóló döntés jogerõre emelkedéséig terjedõ idõszakban felmerült olyan eljárási költséget, amelynek elõlegezése
az ügyfelet terhelné, a hatóság elõlegezi.
(4) A költségmentességhez alapul szolgáló feltételeknek az eljárás folyamán történõ bekövetkezése, illetve
megváltozása esetén költségmentesség engedélyezhetõ, illetve az módosítható vagy visszavonható.
(5) A költségmentességet engedélyezõ, a költségmentesség módosításáról és visszavonásáról  szóló végzést a hatóság
közli az eljárásban részt vevõ azon hatóságokkal, amelyek eljárása illeték- vagy díjfizetési kötelezettség alá esik.
(6) Az illeték vagy díj tekintetében nem részesíthetõ költségmentességben az egyetemleges fizetési kötelezettség
alapján fizetésre kötelezett ügyfél, kivéve, ha egyébként költségmentességben részesült.
(7) Törvény költségmentességet jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet részére is
megállapíthat.
(8) Törvény vagy kormányrendelet meghatározhat olyan ügyet, amelyben az ügyfelet költségmentesség illeti meg.
Ilyen esetben – törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – az egyéb eljárási költségeket az állam
elõlegezi és viseli.”

(47) A Ket. a 169. §-t követõen a következõ X/A. Fejezettel egészül ki:

„X/A. FEJEZET
AZ EGYENLÕ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése  miatt indított hatósági eljárás általános szabályai
169/B. § (1) Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését ellenõrzõ hatóság (e fejezetben a továbbiakban:
hatóság) az e fejezetben meghatározott feladatkörében nem utasítható.
(2) A hatóság
a) kérelem alapján vagy hivatalból vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlõ
bánásmód követelményét, valamint
b) kérelem alapján vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e
esélyegyenlõségi tervet.
(3) A hatóság nem vizsgálhatja az Országgyûlés, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevõszék,
az alapvetõ jogok biztosa, valamint a bíróságok és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit.
169/C. § (1) Az egyenlõ bánásmód követelménye megsértésének vizsgálatát a sérelmet szenvedett fél választása
szerint
a) a hatóság, vagy
b) az egyenlõ bánásmód követelménye megsértésének elbírálására hatáskörrel rendelkezõ más közigazgatási szerv
folytatja le.
(2) Az eljárás megindításáról, annak jogerõs befejezésérõl, valamint a döntéssel kapcsolatos bírósági felülvizsgálat
során hozott jogerõs ítéletrõl vagy végzésrõl a hatóság a külön törvény alapján hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási
szervet, illetve e közigazgatási szerv a hatóságot értesíti.
(3) Ha az (1) bekezdés alapján valamely közigazgatási szerv elõtt eljárás indult, úgy más közigazgatási szerv ugyanazon
törvénysértés tekintetében
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a) azonos személy ellen elkövetett törvénysértés esetén nem járhat el,
b) más személy ellen elkövetett törvénysértés esetén a megindult eljárását az ügy jogerõs elbírálásáig felfüggeszti.
(4) Ha az ügyet valamely közigazgatási szerv elbírálta, más közigazgatási szerv ugyanazon törvénysértés tekintetében
a) azonos személy ellen elkövetett törvénysértés esetén nem járhat el,
b) más személy ellen elkövetett törvénysértés esetén megindult eljárásában a jogerõs határozatban megállapított
tényállást alapul véve jár el.
(5) A hatóság hivatalból is eljár az egyenlõ bánásmód követelményének az egyenlõ bánásmódról és esélyegyenlõség
elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 4. § a)–d) pontjában meghatározott szervek
általi megsértésével kapcsolatban, ha az adott ügyben más közigazgatási szerv elõtt nincs folyamatban eljárás.
(6) A hatóság a más közigazgatási szerv által az egyenlõ bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban
hozott közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata során a perben beavatkozóként részt vehet.
169/D. § (1) Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése  miatt indult eljárásokban az Ebktv. 3. § e) pontja
szerinti szervezet (e fejezetben a továbbiakban: szervezet), valamint a hatóság a jogsérelmet szenvedett fél
meghatalmazása alapján – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – képviselõként járhat el.
(2) Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése  miatt indult hatósági eljárásban a szervezetet megilletik
az ügyfél jogai.
(3) Ha az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen veszélye olyan tulajdonságon
alapult, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés vagy annak közvetlen veszélye
személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti, a szervezet a hatóság elõtt eljárást indíthat.
169/E. § Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése  miatt indított eljárásban az Ebktv. 19. §-ában
meghatározott bizonyítási szabályok alkalmazásának van helye.
169/F. § (1) Ha az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése  miatt a jogsérelmet szenvedett fél vagy
a szervezet bíróság elõtt eljárást indított, a hatóság vagy a 169/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott más
közigazgatási szerv az eljárását az ügy jogerõs elbírálásáig felfüggeszti és az errõl hozott végzést közli a bírósággal.
(2) A bíróság az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése  miatt hozott jogerõs határozatát, vagy az elõtte
folyamatban levõ eljárást felfüggesztõ végzését a hatóságnak vagy a 169/C. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott más közigazgatási szervnek megküldi.
(3) A hatóság vagy a 169/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott más közigazgatási szerv az eljárása során
ugyanazon törvénysértés tekintetében a bíróság határozatának kézhezvételét követõen az abban megállapított
tényállást alapul véve jár el.
(4) A bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése
 miatt közigazgatási szerv elõtt ugyanazon törvénysértés tekintetében
a) azonos személy ellen elkövetett törvénysértés  miatt eljárás nem indítható,
b) más személy ellen elkövetett törvénysértés esetén a hatóság vagy a 169/C. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott más közigazgatási szerv a bíróság határozatában megállapított tényállást alapul véve jár el.
169/G. § (1) A kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költségeket a hatóság, illetve az eljárásban  való
részvételével kapcsolatban felmerülõ költségek tekintetében az eljárás alá vont, a sérelmet szenvedett ügyféllel
ellenérdekû ügyfél elõlegezi meg.
(2) A kérelem elutasítása esetén a sérelmet szenvedett ügyfél csak akkor viseli az egyéb eljárási költségeket, ha
a hatóság megállapította, hogy rosszhiszemû volt.
Az egyenlõ bánásmód követelmények megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezmények
169/H. § Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését vizsgáló hatósági eljárás akkor indítható meg,
ha a jogsértésrõl  való tudomásszerzéstõl számított egy év, vagy a jogsértés bekövetkezésétõl számított három év még
nem telt el.
169/I. § (1) Ha a hatóság megállapította az egyenlõ bánásmód követelményének megsértését,
a) elrendelheti a jogsértõ állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértõ magatartás jövõbeni tanúsítását,
c) elrendelheti a jogsértést megállapító jogerõs határozatának nyilvános közzétételét,
d) bírságot szabhat ki,
e) külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket a 94/A. § (1) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával
kell meghatározni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is alkalmazhatóak.
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(4) A bírság összege ötvenezer forinttól hatmillió forintig terjedhet.
(5) Ha a hatóság megállapította, hogy az arra kötelezett munkáltató elmulasztotta az esélyegyenlõségi terv
elfogadását, felszólítja a munkáltatót a mulasztás pótlására, és – a (2) és (3) bekezdés megfelelõ alkalmazásával –
az (1) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
169/J. § (1) A hatóság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) A hatóságnak az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése tárgyában folyamatban lévõ eljárásban hozott
döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.
(3) A bírósági felülvizsgálat során a Fõvárosi Törvényszék három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el, ha azt a fél
a keresetlevélben, illetve a hatóság a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában kéri.
169/K. § (1) A hatóság az egyenlõ bánásmód követelménye megtartásával kapcsolatos adatoknak más szervek
eljárásában történõ felhasználása céljából hatósági nyilvántartást vezet, amely tartalmazza azoknak
a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a hatóság jogerõs és végrehajtható határozata, illetõleg
– a határozat bírósági felülvizsgálata esetén – jogerõs bírósági határozat jogsértést állapított meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkezõ természetes személy foglalkoztató
nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát, jogerõre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának
idõpontját,
c) a jogsértés megjelölését,
d) az alkalmazott jogkövetkezményt és mértékét az annak alapjául szolgáló jogszabályhelyre történõ utalással,
e) a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a jogerõs és végrehajtható bírósági határozat keltét és számát, jogerõre
emelkedésének napját, valamint azt, hogy a keresettel támadott közigazgatási határozattal összefüggésben a bíróság
hatályon kívül helyezõ, vagy hatályon kívül helyezõ és új eljárást elrendelõ vagy a keresetet elutasító döntést hozott.
(3) A hatósági nyilvántartás adatait a hatóság az általa létrehozott informatikai rendszerben kezeli. A (2) bekezdésben
meghatározott adatoknak az informatikai adatbázisban történõ rögzítését a hatóság végzi, a jogsértést megállapító
határozat jogerõre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának napján, a közigazgatási határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság határozatáról  való tudomásszerzést követõ munkanapon.
(4) A hatóság a nyilvántartásban szereplõ, illetve a nyilvántartásból a honlapon nyilvánosságra hozott adatokat
a bejegyzés alapjául szolgáló határozat jogerõre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának napjától számított két
év elteltével törli.
169/L. § (1) A hatóság – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – az általa vezetett nyilvántartás adataiból a jogerõs és
végrehajtható közigazgatási vagy – a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén – bírósági határozattal két 
éven belül azonos jogsértés ismételt elkövetése  miatt bírsággal sújtott munkáltatókra vonatkozó, a 169/K. §
(2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott adatokat, valamint a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
esetén a 169/K. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt adatokat abban az esetben, ha a bíróság a keresetet elutasító vagy
a közigazgatási határozatot megváltoztató döntést hozott, a honlapján történõ közzététel útján akkor hozza
nyilvánosságra, amikor a korábbival azonos jogsértés két éven belüli ismételt elkövetésének megállapítására
az államháztartásról  szóló törvény alapján jogerõs és végrehajtható közigazgatási határozattal sor került.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában – több telephellyel rendelkezõ munkáltató esetében – azonos jogsértés ismételt
elkövetésén az ugyanazon telephelyen kétéves idõszakon belül jogerõs és végrehajtható határozattal megállapított
azonos jogsértést kell érteni.
(3) Ha a hatóság tudomására jutott, hogy határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak,
a) az (1)–(2) bekezdésben foglalt adatokat a bíróság jogerõs és végrehajtható határozatában foglalt döntésre
figyelemmel teszi közzé,
b) – amennyiben a (1)–(2) bekezdés szerinti adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került – intézkedik a honlapon
nyilvánosságra hozott adatok törlésérõl.
(4) A hatóság nyilvántartásba vételi és közzétételi kötelezettségét nem érinti, ha a foglalkoztató a jogerõs
közigazgatási határozatban vagy jogerõs bírósági határozattal elbírált közigazgatási határozatban foglalt
kötelezettségét az elõírt határidõben vagy határnapon teljesíti.

Adatkezelésre vonatkozó különös szabályok
169/M. § (1) A hatóság haladéktalanul törli azokat a személyes és különleges adatokat, amelyek kezelése a 169/B. §
(2) bekezdés a)–b) pontja szerinti eljárása során a hatásköre gyakorlásához nem elengedhetetlenül szükséges.
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(2) Az eljárás alá vont ügyfél az üggyel összefüggõ iratokat és elektronikus adathordozón tárolt adatokat felhívásra
rendelkezésre bocsátja, illetve az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése ellenõrzéséhez szükséges tények,
körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja. Nem kötelezhetõ az ügyfél olyan nyilvántartás, összesítés
elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elõ, ha annak elkészítése aránytalan ráfordítást igényelne.
(3) A hatóság a (2) bekezdés alapján csak olyan különleges adat rendelkezésre bocsátására hívhat fel, amely kezelése
az eljárás céljára tekintettel elengedhetetlenül szükséges, és amely hiányában az eljárás eredményessége nem lenne
biztosítható.
(4) A közigazgatási hatósági eljárásban a hatóság jogosult a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás vagy
adatbázis szemletárgyként  való lefoglalására is.”

(48) A Ket. 171. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„171. § (1) E törvény rendelkezéseitõl a 2005. július 1-je elõtt jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerzõdés eltérhet.
(2) A (3)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel
a) e törvény rendelkezéseit a törvény,
b) e törvénynek a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény
58. alcímével módosított rendelkezéseit az e rendelkezések,
c) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes
kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes törvények
módosításáról  szóló 2011. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 45–53. §-ával módosított rendelkezéseit
az e rendelkezések
hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(3) E törvénynek a Módtv. 46. §-ával megállapított 91. § (2) bekezdése szerinti ellenõrzési jelentést elsõ alkalommal
az e rendelkezés hatálybalépését követõ ellenõrzési idõszak elteltével kell elkészíteni és közzétenni.
(4) E törvénynek a Módtv. 46. §-ával megállapított VIII. Fejezetét kell alkalmazni az e rendelkezés hatálybalépésekor
még meg nem indult végrehajtási eljárásokra is.
(5) E törvénynek a Módtv. 46. §-ával megállapított 169/H. §-át az e rendelkezés hatálybalépését követõen elkövetett
jogsértésekre kell alkalmazni.
(6) E törvénynek a Módtv. 46. §-ával megállapított X/A. Fejezete szerinti eljárás a Módtv. hatálybalépését megelõzõen
elkövetett jogsértések tekintetében az e rendelkezés hatálybalépését követõ harminc napon belül indítható.”

(49) A Ket. a következõ 176. §-sal egészül ki:
„176. § E törvény X/A. Fejezete
a) a férfiakkal és a nõkkel  való egyenlõ bánásmód elvének a szociális biztonság területén történõ fokozatos
meg valósításáról  szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelvnek,
b) a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra  való tekintet nélküli egyenlõ bánásmód elvének végrehajtásáról
 szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvnek,
c) a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlõ bánásmód általános kereteinek létrehozásáról  szóló, 2000. november 27-i
2000/78/EK tanácsi irányelvnek,
d) a nõk és férfiak közötti egyenlõ bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz  való hozzáférés, valamint azok
értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történõ végrehajtásáról  szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi
irányelvnek,
e) a férfiak és nõk közötti esélyegyenlõség és egyenlõ bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén
történõ meg valósításáról  szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
 való megfelelést szolgálja.”

47. § (1) A Ket. 17. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A hatóság az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot – az ugyanazon ügyben folyó, e törvényben
szabályozott eljárások kivételével – csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha
az érintett ehhez hozzájárult. A hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben is megadhatja.”

(2) A Ket. a 17. §-t követõen a következõ 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) A természetes személy ügyfelekre vonatkozó, az ügyfelekkel vagy más hatóságokkal  való kapcsolattartásra
használt azonosító adatokat a hatóság más adatoktól elkülönítve, olyan módon kezeli, hogy a nyilvántartások
összekapcsolását mindkét nyilvántartáshoz történõ jogosulatlan hozzáférés esetén is mûszaki megoldás akadályozza
meg.
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(2) Ha a hatóság különleges adatot az ügyfél hozzájárulása alapján továbbít, az ügyfél a hozzájárulását az alábbi
módokon is megadhatja:
a) hozzájárulás adása az ügyintézési rendelkezésben,
b) hozzájárulás az ügyfél ügyintézési rendelkezésében meghatározott módon hitelesített elektronikus
nyilatkozatában.”

(3) A Ket. 28/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28/A. § (1) A hatóság
a) írásban
aa) postai úton,
ab) írásbelinek minõsülõ elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
ac) személyesen átadott irat útján,
ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
ae) a hatóság kézbesítõje útján,
af) kézbesítési ügygondnok útján,
ag) hirdetményi úton, vagy
b) szóban
ba) személyesen
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy
c) írásbelinek nem minõsíthetõ elektronikus úton
tart kapcsolatot az ügyféllel.
(2) Az (1) bekezdést megfelelõen alkalmazni kell az ügyfél és a hatóság, valamint a hatóságok egymással történõ
kapcsolattartására.
(3) Több igénybe vehetõ kapcsolattartási forma közül a hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai
alapján választ, elõnyben részesítve az elektronikus utat.
(4) Az elsõ kapcsolatfelvétel alkalmával a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás lehetséges formáira,
és tájékoztatást ad a kapcsolattartásra szolgáló elérhetõségérõl, valamint a hatóság által nyújtott elektronikus
tájékoztatás elérhetõségérõl.
(5) Az ügyfél a választott kapcsolattartási formáról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – formára áttérhet. A hatóság
akkor tagadhatja meg az ügyfél által választott új kapcsolattartási forma alkalmazását, ha az ügyfél visszaélésszerûen
kívánja azt igénybe venni.
(6) Az ügyfél kapcsolattartási forma változtatása esetén nem követelheti az eljárás korábbi szakaszában készült iratok,
nyilatkozatok új formában történõ megküldését.
(7) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzet esetén, valamint jogszabály rendelkezése alapján bármilyen
módon tarthat kapcsolatot a hatóság és az ügyfél, a kapcsolattartás idõpontját és módját az iratra feljegyzéssel,
vagy más módon az információ megõrzését biztosító módon rögzíteni kell.
(8) Az ügyfélre vonatkozó kapcsolattartási szabályokat az eljárás egyéb résztvevõjére is alkalmazni kell.”

(4) A Ket. 28/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28/B. § (1) Ha törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben 
önkormányzati rendelet eltérõen nem rendelkezik, az ügyfél – jogszabályban meghatározott feltételekkel – jogosult
elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve, ha az az adott kapcsolattartás tekintetében nem
értelmezhetõ.
(2) Az ügyfél akkor köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, ha azt törvény az adott ügyben vagy
eljárási cselekmény vonatkozásában elõírja.
(3) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában nem alkalmazható elektronikus út a 20. § (6) bekezdése és a 24. §
(1) bekezdése szerinti kérelem vonatkozásában, valamint a hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatával
kapcsolatos eljárásban.
(4) A hatóság elektronikus úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel, ha az ügyfél azt igényli, továbbá ha az ügyfél
a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, és az alkalmazandó kapcsolattartási formáról másként nem rendelkezett.
(5) A hatóság – ahol technikai felkészültsége lehetõvé teszi – jogszabályban meghatározott feltételekkel a szóbeli és
az írásbelinek nem minõsülõ elektronikus nyilatkozaton alapuló kapcsolattartást is alkalmazza, illetve az ügyfél által
alkalmazott ilyen kapcsolattartást is elfogadja, így különösen a rövid szöveges üzenet formát, valamint az elektronikus
levél formát. Ilyen esetben az írásban történõ kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell
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alkalmazni, hogy a hatóság a szóbeli és az írásbelinek nem minõsülõ elektronikus nyilatkozatról szükség esetén
jegyzõkönyvet, egyszerûsített jegyzõkönyvet vagy hivatalos feljegyzést készít.”

(5) A Ket. 71. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a technikai lehetõségek adottak, a hatóság papír alapú kapcsolattartás esetén is elektronikusan hozza meg
döntését.”

(6) A Ket. 78. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hatóság a döntését a 28/A. § (1) bekezdésében meghatározott módon közölheti. A 71. § (7) bekezdése szerinti
esetben a hatóság a nem elektronikusan kézbesítendõ iratokat az elektronikus döntésrõl készített hiteles papír alapú
másolatként kézbesíti.”

(7) A Ket. 78. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a hatóság a döntést elektronikus úton közölte, és az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személy a döntés
átvételét öt napon belül nem igazolja vissza, a hatóság másik írásbeli formában közli vele a döntést. Ilyen esetben
a döntés közlésének napja a második közlés napja. Törvény vagy kormányrendelet ettõl eltérõen állapíthatja meg
a döntés elektronikus úton  való közlésének szabályait.”

(8) A Ket. a 79. §-t követõen a következõ 79/A. §-sal egészül ki:
„79/A. § (1) Elektronikus kapcsolattartás esetén az elektronikus nyilatkozat az alábbiak szerint kézbesítettnek minõsül,
feltéve, hogy a kézbesítésére biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján kerül sor:
a) ha a kézbesítési szolgáltató a nyilatkozat kézhezvételét igazolja vissza, az átvétel napján,
b) ha a kézbesítési szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a nyilatkozat átvételét a címzett megtagadta, az átvétel
megtagadásának napján, vagy
c) ha a kézbesítési szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a nyilatkozatot a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette
át, a második értesítést követõ ötödik munkanapon.
(2) Az ügyfélnek az elektronikus ügyintézést teljes körben vagy az érintett eljárási cselekmény vonatkozásában kizáró
ügyintézési rendelkezése az elektronikus nyilatkozatra vonatkozó kézbesítési vélelem beálltát is kizárja.
(3) A biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak nem minõsülõ kézbesítési megoldásokkal jogszabályban elõírtak szerint
igazolható a kézbesítés ténye, kézbesítési vélelem e megoldásoknál nem alkalmazható.”

(9) A Ket. X. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„X. FEJEZET
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos alapelvek
160. § (1) Az elektronikus ügyintézés szabályozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem fogalmazhatnak
meg olyan követelményt, amely valamely meghatározott mûszaki meg valósítás (megoldás) alkalmazását teszi
kötelezõvé, ide nem értve a kormányzati célú hálózatokról  szóló kormányrendeletben meghatározott kormányzati
célú hírközlési szolgáltatást, valamint az állam által ingyenesen biztosított szolgáltatások igénybevételét. Ezen
túlmenõen a jogszabályok a mûszaki meg valósítás módjától független követelményeket kell, hogy tartalmazzanak
(technológiasemlegesség).
(2) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a hatóság nem elektronikus kapcsolattartás esetén is jogosult az eljárást
vagy annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében lefolytatni, az ügyféllel  való kapcsolattartás
során ilyen esetben is az ügyfél ügyintézési rendelkezését figyelembe véve köteles eljárni.
(3) Ahol az ügyfelekkel vagy más szervezetekkel  való elektronikus kapcsolattartás szükséges, a közigazgatási hatóság
a kapcsolattartásra a kormányzati célú hírközlési szolgáltatást veszi igénybe, ahol ez rendelkezésre áll.

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás bejelentése és engedélyezése, nyújtásának általános
feltételei
161. § (1) Ha a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató nem hatóság, vagy a hatóság a szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatást más hatóság számára is biztosítja, vagy a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatást nem csak saját ügyfelei számára biztosítja, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást
a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató csak az elektronikus ügyintézési felügyelet engedélye alapján
nyújthat.
(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, valamint az elektronikus
ügyintézéshez kapcsolódó, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások körébe nem sorolt elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokat az e hatóságnak tett bejelentés alapján lehet nyújtani.
(3) Ha a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás nem engedélyköteles, a bejelentõ a szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtását az elektronikus ügyintézési felügyelet által rendszeresített elektronikus 
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nyomtatványon legkésõbb a szolgáltatás nyújtásának megkezdésével egyidejûleg bejelenti az elektronikus
ügyintézési felügyelet számára.
(4) Engedélyköteles szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás esetén az elektronikus ügyintézési felügyelet
az engedélyt megadja, és a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyilvántartásba veszi, ha a kérelemben
foglalt szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás a jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel. Ha
az elektronikus ügyintézési felügyelet a rá irányadó ügyintézési határidõn belül nem hoz döntést, az engedély
megadottnak tekintendõ.
(5) Az elektronikus ügyintézési felügyelet (4) bekezdés szerinti eljárásában a közigazgatási informatika infrastrukturális 
meg valósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter szakhatóságként vesz részt, és kötelezõ állásfoglalást ad ki
a kérelemben foglalt szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás mûszaki elõírásoknak  való megfelelõségérõl,
infrastrukturális alkalmasságáról. Ha a szakhatóság a rá irányadó ügyintézési határidõn belül nem hoz döntést,
a szakhatósági hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
(6) Az elektronikus ügyintézési felügyelet ellenõrzi a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
jogszabályoknak  való megfelelõségét.

Ügyintézési rendelkezés
162. § (1) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a hatóság köteles az ügyfél ügyintézési rendelkezését az elektronikus
kapcsolattartás során figyelembe venni. Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a hatóság az ügyféltõl elektronikus
nyilatkozatot csak akkor fogadhat el és elektronikus nyilatkozatot az ügyfélnek csak akkor küldhet, ha az ügyfél
az ügyintézési rendelkezésében vagy az ügyintézõ személyes közremûködésével történõ eljárási cselekmények
esetében az adott eljárás során ezt nem zárta ki.
(2) Az ügyfél ügyintézési rendelkezésének tartalmáról a nyilvántartó szerv a hatóságot jogszabályban meghatározott
módon tájékoztatja, ha a hatóság megadja az ügyfél azonosításához szükséges adatokat. A nyilvántartó szerv
a hatóságot csak az ügyfél azon ügyintézési rendelkezésének tartalmáról tájékoztatja, amelyet jogszabály számára
lehetõvé tesz, vagy az ügyfél az ügyintézési rendelkezése szerint az adott hatósággal meg kívánt osztani.
(3) Az ügyfél ügyintézési rendelkezésében nyilatkozhat úgy, hogy az eljárást lefolytató hatóság elektronikus úton
idõszakonként összesítve tájékoztassa az ügyfelet érintõen lezajlott, jogszabályban meghatározott eljárási
cselekményekrõl, feltéve, hogy az adott hatóság ezt a szolgáltatást biztosítja. Ha az ügyfél kéri, a nyilvántartó szerv
a tájékoztatást a hatóságok nevében együttesen adja meg az ügyfélnek.
(4) Az ügyfél ügyintézési rendelkezésében nyilatkozhat úgy, hogy az adatainak változásáról a nyilvántartó szerv
az ügyintézési rendelkezésben meghatározott hatóságot automatikusan vagy az ügyfél eseti elõzetes
hozzájárulásával elektronikus úton értesítse. A hatóság a nyilvántartó szerv általi szabályszerû értesítés esetén
az ügyfél adatait a változásnak megfelelõen módosítja, és errõl a nyilvántartó szervet és az ügyfelet értesíti.

Azonosítás
163. § (1) A hatóság vagy felügyeleti szerve az azonosítási szolgáltatás által teljesített biztonsági szinteket figyelembe
véve, a biztonsági kockázatokkal arányos védelmet biztosítva valamennyi ügyfélre egységesen határozza meg, hogy
az elektronikus ügyintézési folyamat során az ügyfél legalább milyen biztonsági szint szerint azonosíthatja magát.
Kormányrendelet az államigazgatási és rendvédelmi szervek vonatkozásában ettõl eltérõen rendelkezhet.
(2) Az ügyfél az ügyintézési rendelkezésben jogosult a kívánt biztonsági szintnél magasabb biztonsági szintû
azonosítási módot választani a hatóság által használt azonosítási szolgáltatások közül.
(3) Az ügyfél ügyintézési rendelkezésében az (1) bekezdés szerint meghatározott kívánt biztonsági szintnél – saját
kockázatára – alacsonyabb biztonsági szintû azonosító módot is választhat, ha ezt – az ügyintézés kockázattal arányos
biztonsága, különösen a személyes adatok védelme érdekében – az adott ügyfajta vonatkozásában törvény vagy
kormányrendelet nem zárja ki.
(4) Az azonosítási szolgáltató – ha nem azonos a hatósággal – a hatóság számára jelzi, hogy az általa átadott adatot
vagy nyilatkozatot milyen biztonsági szintnek megfelelõen ellenõrizte. Az azonosítási szolgáltató e tájékoztatást
az azonosítással kapcsolatos eljárásrendjét beazonosító – a hatóság számára elérhetõ – iratra hivatkozással is
megadhatja.
164. § Az ügyfél személyes megjelenése esetén a hatóság a természetes személy azonosítását az alábbiak szerint
elektronikus út alkalmazásával is elvégezheti:
a) a természetes személy hatóságnál, közhiteles nyilvántartásban vagy a személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolványban elektronikusan tárolt képmásával, írásképével vagy más biometrikus adataival összevetve,
vagy
b) az elektronikus ügyintézési eljárásban használható azonosítás útján.
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Kézbesítési szolgáltatás
165. § (1) A kézbesítési szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet (a továbbiakban: kézbesítési szolgáltató)
jogszabályban meghatározott módon közremûködik a döntések és más elektronikus nyilatkozatok (e fejezet
alkalmazásában a továbbiakban: üzenet) kézbesítésében.
(2) Ha a hatóság által használt kézbesítési szolgáltatás nem biztonságos kézbesítési szolgáltatás, a hatóság
elektronikus kézbesítést akkor alkalmazhat, ha a címzett ügyintézési rendelkezésében vagy külön nyilatkozatában
(külön megállapodásban vagy az eljárás során) az ilyen módon történõ kézbesítéshez hozzájárult. Ilyen esetben
az üzenet akkor tekinthetõ kézbesítettnek, ha az ügyfél nyilatkozik az üzenet fogadásáról. A döntések közlésére
– az ügyfél elektronikus ügyintézési rendelkezésben tett eltérõ rendelkezése hiányában – kizárólag biztonságos
kézbesítési szolgáltatás alkalmazható. Az ügyfél elektronikus ügyintézési rendelkezésében a jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelelõ egyéb kézbesítési szolgáltatás alkalmazását is lehetõvé teheti.

Biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás
166. § (1) A biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás során a szolgáltató az igazolásban foglalt tény, állapot,
jogosultság vagy más adat (a továbbiakban: az igazolt adat) fennállásáról jogszabályban meghatározottak szerint
hitelesített elektronikus igazolást állít ki.
(2) A szolgáltató köteles az igazolt adat  valódiságáról vagy az igazolt adat alapjául szolgáló papír alapú vagy
elektronikus igazolás hitelességérõl jogszabályban meghatározott módon meggyõzõdni.
(3) A szolgáltató az elektronikus igazolás kiállítása alapjául más által kiállított igazolást csak közokirati formában
fogadhat el.
(4) A hatóság az elektronikus igazolást köteles befogadni, ha az elektronikus igazolást közhiteles elektronikus
nyilvántartást vezetõ szerv vagy a Kormány által biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás nyújtására kijelölt
szolgáltató állította ki. Az igazolás befogadása nem jelenti azt, hogy a hatóság az elektronikus igazolás tartalmával
kapcsolatosan az adott eljárás szerint irányadó bizonyítási szabályokat mellõzni volna köteles.

Iratérvényességi nyilvántartás
167. § (1) Az iratérvényességi szolgáltatás keretében a szolgáltató lehetõvé teszi, hogy az igénybe vevõ birtokában lévõ
hiteles papír alapú vagy elektronikus okiratok hitelességét, illetve – amennyiben erre adatok rendelkezésre állnak –
tartalmát ellenõrizze.
(2) A másolatkészítõ aláírása és bélyegzõlenyomata nélkül is az eredeti okiratéval azonos bizonyító ereje van
az elektronikus okiratról jogszabályban kijelölt szervezet által jogszabályban meghatározott eljárásban kibocsátott
papír alapú másolatnak, feltéve, hogy az okirat a jogszabályban meghatározott szerv által vezetett iratérvényességi
nyilvántartásban szerepel.
(3) Az iratérvényességi szolgáltatás igénybe vevõje az iratérvényességi nyilvántartásban rögzíti az általa kiállított
okiratoknak a szolgáltató által meghatározott egyes adatait, illetve tartalmi elemeit. Az iratérvényességi nyilvántartás
nyilvánosan elérhetõ, abban bárki ellenõrizheti a birtokában lévõ, a nyilvántartásban rögzített okiratnak
a nyilvántartásban elérhetõ adatait, valamint adott esetben az okirat hitelességét is.

Az elektronikus ügyintézés során az elektronikus iratok kezelésével kapcsolatos sajátos feltételek
167/A. § (1) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a hatóság papír alapon beérkezõ irat esetén is jogosult
az eljárását a papír alapú irat elektronikus másolata alapján folytatni, ha a papír alapú iratról elektronikus úton történõ
másolat készítésének jogszabályban foglalt követelményeit teljesíti.
(2) Ha az elektronikus ügyintézés során egyes eljárási cselekmények teljesítéséhez elektronikus iratot az ügyfél
rendelkezése vagy jogszabály alapján nem lehet felhasználni, és az adott elektronikus irat információtartalma papír
alapon megjeleníthetõ, a hatóság az eljárási cselekmény teljesítéséhez az elektronikus iratról jogszabályban
meghatározottak szerint papír alapú kiadmányt vagy másolatot készíthet.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatóság jogosult az olyan papír alapú irat selejtezésére, amelyet
elektronikus irattá alakított, feltéve, hogy
a) az eljárást lezáró döntés két éven túl jogerõssé vált, és határozat esetén ezen kétéves idõtartam alatt nem kérték
annak bírósági felülvizsgálatát vagy újrafelvételét, és a hatóság tudomása szerint a határozattal szemben
alkotmányjogi panaszt nem nyújtottak be, és az átalakított papír alapú irat elektronikus másolatának megõrzését
a hatóság biztosítja, vagy
b) az irat tartalmát valamely más iratba belefogalmazták, amely iratot a selejtezendõ irat készítõje igazolhatóan
megismert, és a legalább 60 napos kifogásolási idõszak alatt eltérésre vonatkozó kifogással nem élt.
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Az állam által kötelezõen biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
168. § (1) Az alábbi szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a Kormány köteles biztosítani:
a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,
b) az ügyfél idõszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekrõl,
c) az ügyfél adataiban bekövetkezõ változás átvezetése,
d) összerendelési nyilvántartás szolgáltatás,
e) azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére,
f) biztonságos kézbesítési szolgáltatás,
g) elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás,
h) biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás,
i) hitelesítés-szolgáltatás,
j) a hatóság nyilatkozattételével kapcsolatos elektronikus igazolás szolgáltatása,
k) adatelérési felület biztosításával kapcsolatos szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás,
l) elektronikus tájékoztatási szolgáltatás,
m) elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, valamint
n) jogszabályban kötelezõen nyújtandóként elõírt további szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások.
(2) Jogszabály egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtását más szervek számára is elõírhatja.

Az elektronikus tájékoztatás
169. § (1) A hatóság és a 38/A. § szerinti közremûködõ hatóság által az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról  szóló törvény szerint nyújtott elektronikus tájékoztatás – az ott meghatározott adatokon
túl – tartalmazza
a) az ügyek intézése során az elektronikus ügyindítási vagy ügyintézési lehetõségekrõl, az elektronikus
kapcsolattartásról, így különösen a központi szolgáltatások igénybevételének feltételeirõl, a szükséges kérelem és más 
beadvány, nyomtatvány, ûrlap, informatikai alkalmazás elérhetõségérõl, alkalmazásáról  szóló tájékoztatást, és
b) az elektronikus kapcsolattartás technikai szabályairól és az üzemzavarról  szóló tájékoztatást.
(2) A hatóság és a 38/A. § szerinti közremûködõ hatóság köteles arról gondoskodni, hogy a közzétett információk
hitelesek, pontosak, naprakészek és az interneten keresztül folyamatosan hozzáférhetõk legyenek.
(3) A hatóság és a kormányablak az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézését elektronikus
úton vagy telefonon történõ elõzetes idõpontfoglalással teszi lehetõvé.
(4) A hatóság köteles biztosítani, hogy az általa az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan elektronikus úton
közzétett és automatikusan elérhetõ tájékoztatás legalább egy éven belül közzétett tartalma visszakereshetõ legyen,
és arról kérelemre bárki másolatot kapjon.
(5) A számítógépes rendszerrel lefolytatott eljárási cselekmények körérõl a hatóság köteles részletes tájékoztatást
közzétenni, automatikus döntés esetén a döntési algoritmusokat is nyilvánosságra hozva.

Hatósági szolgáltatás
169/A. § (1) Jogszabályban arra feljogosított hatóság, valamint a kormányablak az ügyfél számára jogszabályban
meghatározott eljárások tekintetében
a) ügyintézési lehetõséget biztosít más hatóságok hatáskörébe tartozó eljárásokra, ahol a jogszabály erre feljogosítja
és a hatóságok informatikai rendszerei ezt lehetõvé teszik,
b) az ügyfél nevében, jogszabályban meghatározott feltételek esetén a közhiteles nyilvántartásokból történõ
adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet terjeszthet elõ, illetve a hatóság nevében ilyen igazolást adhat ki, valamint
c) a személyes és különleges adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel az ügyfél nevében hatósági
bizonyítvány kiállítását kérheti, illetve hatósági bizonyítványt állíthat ki.
(2) A kormányablak az (1) bekezdésben megjelölt hatósági szolgáltatásokon túl az ügyfél számára
a) más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történõ
hozzáférést biztosíthat, valamint
b) az ügyfél azonosítását követõen egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes kapcsolati lehetõséget, szakmai és
informatikai segítséget nyújthat.
(3) Jogszabályban arra feljogosított szervezet az ügyfél számára az (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdés
a) és b) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatást biztosíthatja.
(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatás
teljesítésére jogszabály az érintett hatóságok számára soronkívüliséget vagy rövidített ügyintézési határidõt is
megállapíthat.”
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(10) A Ket. 171. § (2) bekezdése nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A (3)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel”

(11) A Ket. 171. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E törvénynek a Módtv. 47. §-ával megállapított, az elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre
vonatkozó rendelkezéseit az e rendelkezések hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.
(8) A Módtv. 47. §-ának hatálybalépésekor már nyújtott nem engedélyköteles elektronikus ügyintézési szolgáltatások
tekintetében e törvénynek a Módtv. 47. §-ával megállapított rendelkezéseit 2013. január 1-jétõl kell alkalmazni.
Az ilyen szolgáltatásokat a felügyeletnek 2013. január 1-jéig kell bejelenteni.
(9) A Módtv. 47. §-ának hatálybalépésekor már nyújtott engedélyköteles elektronikus ügyintézési szolgáltatás
2013. január 1. napjától akkor folytatható, ha a szolgáltatást nyújtó az e törvény szerinti engedélyt eddig az idõpontig
megszerezte.”

(12) A Ket. 172. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„172. § E törvény alkalmazásában:
a) elektronikus igazolás: valamely tény, állapot vagy egyéb adat, illetve az ügyfél adatainak vagy jogainak igazolására
szolgáló elektronikus okirat, amelyet a hatóság vagy más szervezet abból a célból állít ki, hogy az abban foglaltakat
e törvény hatálya alá tartozó eljárásban az ügyfél vagy a hatóság felhasználja,
b) elektronikus levél: az egyedi levelezési címek között levelezõprogram segítségével küldhetõ és fogadható
adategyüttes,
c) elektronikus ügyintézés: azok az eljárási cselekmények, amelyek során az ügyfél vagy az ügyintézést biztosító szerv
elektronikus nyilatkozatot tesz, vagy az ügyintézést biztosító szerv az ügyfél vagy más ügyintézést biztosító szerv nem
elektronikus nyilatkozatát elektronikus nyilatkozattá alakítja át és azt az eljárás során felhasználja,
d) elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás:
da) a hatóság által az elektronikus ügyintézés meg valósítása érdekében kialakított informatikai háttér tekintet nélkül
arra, hogy az informatikai háttér biztosítása során harmadik fél szolgáltatásait igénybe vette-e és milyen mértékben,
vagy
db) a da) pontban meghatározott eseten kívül jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet által a hatóság vagy
az ügyfél számára az elektronikus ügyintézés meg valósítása vagy használata érdekében ingyenesen vagy ellenérték
fejében nyújtott, információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás,
e) az eljárás egyéb résztvevõi: a tanú, a hatósági tanú, a szakértõ, a tolmács, a szemletárgy birtokosa, az ügyfél
képviselõje és a hatósági közvetítõ,
f) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzet: egy vagy több embert az élet elvesztésével, illetve a testi épség
vagy az egészség súlyos károsításával, továbbá a természeti vagy az épített környezet, valamint az anyagi javak
jelentõs vagy helyrehozhatatlan károsodásával közvetlenül fenyegetõ rendkívüli helyzet, állapot vagy esemény,
amelynek megelõzése vagy káros hatásainak elhárítása hatósági intézkedést igényel,
g) hivatás gyakorlásához kötött titok: különösen az orvosi, ügyvédi, közjegyzõi, lelkészi-egyházi személyi hivatás
gyakorlásához kötött titok,
h) hozzátartozó: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa; az örökbe fogadó és a nevelõszülõ; az örökbe fogadott
és a nevelt gyermek; a testvér, a házastárs, az élettárs; a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és
a testvér házastársa,
i) irat, okirat, közokirat, magánokirat: a polgári perrendtartásról  szóló törvény szerinti irat, okirat, közokirat és
magánokirat,
j) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az alábbi elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások:
1. az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,
2. az ügyfél idõszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekrõl,
3. az ügyfél adataiban bekövetkezõ változás átvezetése,
4. összerendelési nyilvántartás vezetése,
5. azonosítási szolgáltatás,
6. kézbesítési szolgáltatás,
7. elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás,
8. hitelesítés-szolgáltatás,
9. nyilatkozattételi jogosultsággal kapcsolatos elektronikus igazolás szolgáltatása,
10. hozzáférés az elektronikus iratkezelõ rendszeréhez,
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11. hozzáférés olyan elektronikus nyilvántartások adataihoz, amely elektronikus nyilvántartás adatait jogszabály
alapján más közigazgatási szerv, bíróság vagy ügyészség is jogosult elõzetes döntés nélkül vagy teljes mértékben
automatizálható döntést követõen megismerni, és abból adatszolgáltatást kérni,
12. hozzáférés az adott informatikai rendszer mûködésével kapcsolatos adatokhoz a közigazgatás mûködésének
optimalizálását végzõ központi informatikai rendszerek felé,
13. elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,
14. papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá,
15. elektronikus iratról hiteles elektronikus másolat készítése,
16. elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése,
17. elektronikus iratok kezelése, nyilvántartása,
18. a hatóság informatikai rendszeréhez automatikus adatelérési felület (hozzáférés) biztosítása más hatóság
számára,
19. biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás,
20. iratérvényességi nyilvántartás vezetése,
21. elektronikus tájékoztatási szolgáltatás,
22. elektronikus formában tett nyilatkozat személyhez rendelése, valamint
23. az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatásként nevesített további elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás,
k) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató:
ka) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások elemeit saját ügyfelei számára nyújtó, illetve saját belsõ
mûködése körében biztosító hatóság,
kb) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást más hatóság ügyfelei számára is nyújtó hatóság,
kc) a hatóságnak nem minõsülõ olyan személy, aki a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást ügyfelek vagy 
hatóságok számára ingyenesen vagy ellenérték fejében elérhetõvé teszi,
l) törvény által védett titok: a minõsített adat, továbbá az üzleti, a bank-, a biztosítási, az értékpapír-, a pénztártitok,
valamint a magántitok,
m) ügyintézési rendelkezés: az ügyfélnek az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott
tartalmú, a jogszabályban rendszeresített ûrlap szerinti formában tett és a jogszabályban kijelölt szerv
(a továbbiakban: nyilvántartó szerv) által nyilvántartásba vett rendelkezése,
n) üzemzavar: az ügyfél és a hatóság, valamint a hatóságok egymás közötti elektronikus úton történõ kapcsolattartása 
során felmerült, az elektronikus kapcsolattartás eszközéül használt informatikai rendszer átmeneti vagy tartós
meghibásodása, valamint karbantartásának idõtartama, ami  miatt az informatikai rendszerek nem tudják biztosítani
az elektronikus tájékoztatást, az elektronikus úton történõ kapcsolattartást, valamint az elektronikus irat feltöltését,
letöltését, továbbítását.”

(13) A Ket. a következõ 175. §-sal egészül ki:
„175. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki
a) az elektronikus ügyintézési felügyeletet,
b) az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervet,
c) az állam által kötelezõen nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóit.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza
a) az elektronikus ügyintézés és az elektronikus kapcsolattartás részletes szabályait,
b) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait,
c) az elektronikus ügyintézési felügyelet és a 161. § (5) bekezdése szerinti szakhatóság hatáskörét és eljárását,
d) a hatóság azonosításával kapcsolatos részletes követelményeket,
e) az elektronikus iratok kezelésével és megõrzésével kapcsolatos sajátos követelményeket,
f) a biztonsági szintek meghatározásának szabályait és az elfogadott biztonsági szintek meghatározását a hatóság
esetén,
g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltató mûködésének részletes szabályait, valamint
h) az elektronikus ügyintézés céljaira felhasználható elektronikus aláírásokra, az elektronikus aláíráshoz tartozó
tanúsítványokra, illetve az azokkal összefüggésben nyújtott elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra
vonatkozó sajátos követelményeket.
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(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza
a) az írásbelinek nem minõsülõ elektronikus nyilatkozat írásbelinek minõsülõ elektronikus nyilatkozattá történõ
átalakításának, elektronikus iratról hiteles papír alapú kiadmány vagy másolat készítésének, papír alapú iratról hiteles
elektronikus másolat készítésének részletes szabályait,
b) az ügyintézési rendelkezés tételének és nyilvántartásba vételének részletes szabályait,
c) az azonosítási hibából eredõ kockázat és a biztonsági szintek közötti kapcsolatot, az azonosítási hiba
bekövetkezésébõl származó lehetséges kár jellege és súlyosságának mérlegelése során figyelembe veendõ részletes
szempontokat,
d) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások részletes követelményeit, a szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatásnyújtás részletes eljárási rendjét, valamint a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szervezési feltételeket,
e) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató által teljesítendõ személyi és pénzügyi feltételeket,
f) az elektronikus ügyintézési szolgáltatás engedélyezéséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint
a díj megfizetésével, beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és csökkentésével kapcsolatos szabályokat, valamint
g) az elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó részletes szabályokat.
(4) Felhatalmazást kap az informatikáért felelõs miniszter, hogy az e-közigazgatásért felelõs miniszterrel
egyetértésben a technikai elõírásokat igénylõ szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások részletes mûszaki,
technikai feltételeit rendeletben állapítsa meg.”

48. § A Ket. 71. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában, ha az ügyfél kérelme jog megszerzésére irányul
és ellenérdekû ügyfél az elsõ fokú eljárásban nem vett részt,
a) az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, ha a hatóság az elõírt határidõben nem hoz döntést,
b) a szakhatóság hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ha a szakhatóság az elõírt határidõn belül nem ad ki
állásfoglalást.”

49. § (1) A Ket. 9. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, 18. §
(1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 18. § (2) bekezdésében
az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 27. § (1) bekezdésében az „a Magyar
Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg, 28. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 94. § (2) bekezdés a) pontjában az „autonóm
államigazgatási szerv vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe az „autonóm
államigazgatási szerv vagy önálló szabályozó szerv” szöveg, 100. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, autonóm államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „autonóm
államigazgatási szerv, önálló szabályozó szerv” szöveg, 109. § (2) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének elnöke, autonóm államigazgatási szerv vagy” szövegrész helyébe az „autonóm államigazgatási szerv,
önálló szabályozó szerv,” szöveg, 172. § e) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg lép.

(2) A Ket. 114. § (2) bekezdésében az „óvás” szövegrész helyébe a „felhívás” szöveg, 114. § (5) bekezdésében
az „intézkedés” szövegrész helyébe a „felhívás” szöveg, 148. § (2) bekezdés d) pontjában az „óvásban” szövegrész
helyébe az „ügyészi felhívásban” szöveg lép.

50. § A Ket. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „rendeli el” szövegrész helyébe az „indítja meg” szöveg, 13. § (2) bekezdés
d) pontjában a „segédeszközök” szövegrész helyébe a „segédeszközök és egészségügyi technológiák” szöveg, 15. §
(7) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe a „Ha eziránt kétség merül fel, az” szöveg, 18. § (1) bekezdésében
a „törvény” szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg, 20. § (3) bekezdésében az „az ügyben irányadó ügyintézési
határidõn belül” szövegrész helyébe a „soron kívül” szöveg, 29. § (6) bekezdésében a „törvény vagy kormányrendelet”
szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg, a „bekezdés alapján ügyfélnek minõsülõ” szövegrész helyébe
a „bekezdésében meghatározott” szöveg, 29. § (10) bekezdésében a „bekezdés alapján ügyfélnek minõsülõ”
szövegrész helyébe a „bekezdésében meghatározott” szöveg, 29/A. § (1) bekezdésében az „intézkedésként”
szövegrész helyébe az „intézkedésként az erre okot adó körülmények felmerülésétõl számított öt napon belül” szöveg, 
33. § (5) bekezdésében az „illetve az eljárás hivatalból történõ megindításának” szövegrész helyébe a „hivatalbóli
eljárás esetén az elsõ eljárási cselekmény elvégzésének” szöveg, 37. § (3) bekezdésében az „ügyfél a” szövegrész
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helyébe az „ügyfél a tartalmilag hiánytalan” szöveg, a „formanyomtatványon” szövegrész helyébe
a „formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon” szöveg, 38. § (1) bekezdésében az „ügyfélszolgálati irodánál”
szövegrész helyébe az „ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: kormányablak)” szöveg, 48. § (3) bekezdésében a „törvény” 
szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg, 51. § (4) bekezdésében az „adatszolgáltatást” szövegrész helyébe
az „adatszolgáltatást hivatalból folytatott eljárásban” szöveg, 53. § (5) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész
helyébe a „(3), valamint a (4a)–(4c) bekezdésben, továbbá az 54. § (5)–(6) bekezdésében” szöveg, 63. § (1) bekezdés
b) pontjában a „bekezdés alapján ügyfélnek minõsülõ” szövegrész helyébe a „bekezdésében meghatározott” szöveg,
63. § (2) bekezdésében a „három nappal” szövegrész helyébe a „legalább öt nappal” szöveg, 65. § (8) bekezdésében
a „Törvény vagy kormányrendelet” szövegrész helyébe a „Jogszabály” szöveg, 74. § (3) bekezdésében a „rendelték el”
szövegrész helyébe az „indították meg” szöveg, az „elrendelésérõl” szövegrész helyébe a „megindításáról” szöveg,
74. § (5) bekezdésében a „Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet”
szövegrész helyébe a „Jogszabály” szöveg, 78/A. § nyitó szövegrészében az „a döntés közlésérõl” szövegrész helyébe
az „az iratok megküldésérõl, közzétételérõl” szöveg, 78/A. § b) pontjában a „vele postai vagy hirdetményi úton
közlendõ döntések” szövegrész helyébe a „neki postai úton megküldendõ, illetve hirdetményi úton közzéteendõ
iratok” szöveg, 80. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „törvény” szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg, 80. §
(2) bekezdésében az „A hirdetménynek tartalmaznia kell” szövegrész helyébe az „A hirdetmény tartalmazza” szöveg,
80. § (3) bekezdésében a „bekezdés alapján ügyfélnek minõsülõ” szövegrész helyébe a „bekezdésében
meghatározott” szöveg, a „megállapítani” szövegrész helyébe a „megállapítani, továbbá abban az esetben,
ha a 28/D. § alapján törvény vagy kormányrendelet hirdetményi úton  való kapcsolattartást ír elõ” szöveg, a „– ha
törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a hirdetmény a következõ adatokat tartalmazza”
szövegrész helyébe az „a hirdetmény tartalmazza” szöveg, 80/A. § (1) bekezdés d) pontjában a „bekezdése alapján
ügyfélnek minõsülõ” szövegrész helyébe a „bekezdésében meghatározott” szöveg, 81. § (2) bekezdésében az „ötödik
munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenötödik napon” szöveg, 81. § (4) bekezdésében a „tizedik munkanapon”
szövegrész helyébe a „tizenötödik napon” szöveg, 82. § (1) bekezdésében a „törvény, kormányrendelet vagy
önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet” szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg, 85. §
(1) bekezdésében a „törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben” szövegrész helyébe
a „jogszabályban” szöveg, 86. § (4) bekezdésében a „Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, az” szövegrész helyébe
az „Az” szöveg, 86. § (5) bekezdésében a „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az” szövegrész helyébe
az „Az” szöveg, 86. § (6) bekezdésében az „az integrált ügyfélszolgálati irodánál” szövegrész helyébe
az „a kormányablakban” szöveg, az „Az integrált ügyfélszolgálati iroda” szövegrész helyébe az „A kormányablak”
szöveg, 115. § (1) bekezdés b) pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény vagy kormányrendelet” szöveg,
121. § (1) bekezdés e) pontjában a „határozatképes” szövegrész helyébe a „jogszabályszerûen megalakítva, nem volt
határozatképes” szöveg, 121. § (1) bekezdés f) pontjában a „111. § (2)” szövegrész helyébe a „109. § (3) és (4)” szöveg,
174. § (1) bekezdés g) pontjában a „bekezdés alapján ügyfélnek minõsülõ” szövegrész helyébe a „bekezdésében
meghatározott” szöveg, 174/A. § (3) bekezdésében az „az integrált ügyfélszolgálati irodát vagy irodákat” szövegrész
helyébe az „a kormányablakot vagy kormányablakokat” szöveg lép.

51. § A Ket. 20. § (5) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg, 33. § (1) bekezdésében
a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg, 33. § (7) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe
a „huszonegy” szöveg lép.

52. § Hatályát veszti a Ket. 12. § (3) bekezdés c) pontjában az „ , a megyei jogú város kerületi hivatalának vezetõje”
szövegrész, 13. § (2) bekezdés f) pontja, 19. § (2) bekezdésében az „a részönkormányzat testületére,” szövegrész,
20. § (5) bekezdésében az „a részönkormányzat testülete,” szövegrész, 25. § (2) bekezdésében az „ , a megyei jogú város 
kerületi hivatalának vezetõje pedig a megyei jogú város” szövegrész, 47. § (3) bekezdésében az „a megyei jogú város
kerületi hivatalának vezetõje a megyei jogú város területérõl,” szövegrész, 117. §-a és az azt megelõzõ alcím.

53. § Hatályát veszti a Ket. 4. § (2) bekezdésében az „az ügyfélnek” szövegrész, 13. § (2) bekezdés e) pontjában
az „és bejelentési” szövegrész, 13. § (2) bekezdésének – a mozgóképrõl  szóló 2004. évi II. törvény módosításáról  szóló
2011. évi CLXIX. törvény 19. §-ával megállapított – ga) pontja, 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy folytatott”
szövegrész, 19. § (1) bekezdésében a „Törvény eltérõ rendelkezése hiányában jogszabály a hatóság szervezeti
egységére hatáskört nem telepíthet.” szövegrész, 19. § (2) bekezdésében a „törvényben meghatározottak szerint
létrehozott” szövegrész, 20. § (5) bekezdésében az „az ügyfél kérelmére vagy hivatalból” szövegrész és az „illetve
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a testület legközelebbi ülésén,” szövegrész, 23. § (1) bekezdésében a „hivatalból vagy kérelemre” szövegrész, 26. §
(3) bekezdésében a „vagy folytatott” szövegrész, 29. § (4) bekezdés c) pontja, 29. § (9) bekezdésében az „a 28/C. § (1) és
(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint” szövegrész, 33. § (8) bekezdésében a „– ha törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik –” szövegrész, 48. § (2) bekezdésében a „ , továbbá az eljárási cselekmény
megismétlése  miatti többletköltség megfizetésére kötelezhetõ” szövegrész és az „és nem kötelezhetõ
a többletköltség viselésére” szövegrész, 48. § (6) bekezdésében az „ , és kötelezhetõ a többletköltség megfizetésére”
szövegrész, 50. § (1) bekezdésében a „hivatalból vagy kérelemre” szövegrész, 61. § (1) bekezdésében az „és az okozott
többletköltségek megtérítésére kötelezi” szövegrész, 63. § (4) bekezdésében az „A közmeghallgatás lefolytatásáról
készített hangfelvétel, valamint a kép- és hangfelvétel a (3) bekezdés a)–b) pontjában felsoroltakat tartalmazza.”
szövegrész, 77. § (1) bekezdésében a „Ha a módosításhoz a másik fél nem járul hozzá, vagy a felek között vita van
a módosítás törvényi feltételei tekintetében, akkor a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól kérhetõ a szerzõdés
módosítása vagy megszüntetése.” szövegrész, 81/A. § (1) bekezdésében a „kérelemre vagy hivatalból” szövegrész, 83.
§ (1) bekezdésében a „Törvény kivételes esetben lehetõvé teheti, hogy a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása
helyett a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapjául szolgáló iratról adjon ki másolatot.” szövegrész, 85. §
(2) bekezdése, 86. § (2) bekezdésében a „– ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik –” szövegrész, 107. §
(3) bekezdésében az „a 109. §-ban foglaltaknak megfelelõen” szövegrész, 110. §-a, 111. §-a, 172. § e) pontja.

28. A Polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény módosításáról 
és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról  szóló 
2005. évi XVII. törvény módosítása

54. § (1) A Polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban
alkalmazandó szabályokról  szóló 2005. évi XVII. törvény 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A hatóság közigazgatási hatósági ügyben hozott végzése ellen az ügyfél, továbbá a kifejezetten rá vonatkozó
végzés esetében az eljárás egyéb résztvevõje a végzés bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással,
a végzés közlésétõl számított harminc napon belül kezdeményezheti.
(2) A bírósági felülvizsgálattal megtámadható végzés ellen benyújtott kérelem tárgyában a törvényszék – ha az
ügyben hozott határozat felülvizsgálata a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik, a munkaügyi bíróság – nemperes
eljárásban végzéssel határoz.
(3) A bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.
(4) A bíróság lényeges eljárási szabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási végzést hatályon kívül helyezi,
és szükség esetén a hatóságot új eljárásra vagy az eljárás folytatására kötelezi. Törvény rendelkezhet úgy is, hogy
meghatározott közigazgatási hatósági ügyben a bíróság a közigazgatási döntést megváltoztathatja. A bíróság
végzése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.”

(2) A Polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban
alkalmazandó szabályokról  szóló 2005. évi XVII. törvény 19. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E törvénynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény és
egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes törvények 
módosításáról  szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 54. §-ával megállapított rendelkezéseit a módosítások hatálybalépését
követõen indult közigazgatási hatósági ügyben hozott végzés felülvizsgálata iránti eljárásban kell alkalmazni.”

29. Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl  szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

55. § (1) Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl  szóló 2005. évi XLVII. törvény 5. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha az igazságügyi szakértõ vagy a társaság az elektronikus kézbesítést vállalja, az igazságügyi szakértõi
névjegyzéket vezetõ hatóság az elektronikus kézbesítéshez szükséges természetes személyazonosító adatokat (név,
születési hely és idõ, anyja neve) a megkeresõ bíróság, ügyészség, közigazgatási szerv, illetve más hatóság
(a továbbiakban: hivatalos szerv) részére átadja.
(5) A külön jogszabályban megjelölt, biztonságos kézbesítési szolgáltatást mûködtetõ szervezet – megkeresésre –
a természetes személyazonosító adatok alapján a biztonságos kézbesítési szolgáltatásról  szóló jogszabály szerinti,
kapcsolattartáshoz szükséges azonosítókat az elektronikus kézbesítés érdekében a hivatalos szerv részére átadja.”

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám 37585



(2) Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl  szóló 2005. évi XLVII. törvény 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az igazságügyi szakértõ a szakvéleményt – a kirendelõ hatóság intézkedésének megfelelõen – írásban, szóban
vagy elektronikus kézbesítés útján terjeszti elõ.”

(3) Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl  szóló 2005. évi XLVII. törvény 16. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Az igazságügyi szakértõ az elektronikus kézbesítés útján benyújtott szakvéleményben köteles nevét és
nyilvántartási számát feltüntetni, és azt elektronikus úton, a külön jogszabályban meghatározott biztonságos
elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján kézbesíteni.”

30. A vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

56. § (1) A vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3. § (2) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
[A miniszter feladata:]
„m) a transzeurópai hagyományos és nagysebességû vasúti rendszerekre vonatkozó, a kölcsönös átjárhatóságot
lehetõvé tevõ átjárhatósági mûszaki elõírásokban szabályozott esetekben a tagállam nevében az Európai Unió
Bizottsága értesítése.”

(2) A vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 80. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép, és a 80. § (1) bekezdése a következõ r) ponttal egészül ki:
[A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:]
„q) a transzeurópai hagyományos és nagysebességû vasúti rendszerekre vonatkozó, a kölcsönös átjárhatóságot
lehetõvé tevõ átjárhatósági mûszaki elõírásokban a hatósági engedélyezési és ellenõrzési feladatok ellátása,
r) mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.”

31. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások meg valósításának gyorsításáról 
és egyszerûsítésérõl  szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

57. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások meg valósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl  szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „miniszter” szövegrészek helyébe
a „hatóság” szöveg lép.

58. § Hatályát veszti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások meg valósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl  szóló 2006. évi LIII. törvény 8. § (3) bekezdésében a „ , valamint a hivatalos iratok elektronikus
kézbesítésérõl és az elektronikus tértivevényrõl  szóló törvényben” szövegrész, 11. §-a és az azt megelõzõ alcím.

32. A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

59. § Hatályát veszti a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 12. § (5) bekezdésében az „az elektronikus
kapcsolattartást lehetõvé tevõ jogszabályban meghatározott eltérésekkel” szövegrész.

33. Az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

60. § Hatályát veszti az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény 251/D. § (1) bekezdésében az „a központi
elektronikus szolgáltató rendszeren kívüli” szövegrész.

34. Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

61. § Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény 27. § (2) bekezdés
h) pontjában a „vízgazdálkodásért” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási szervek irányításáért” szöveg lép.
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35. A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által 
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról  szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

62. § Hatályát veszti a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról  szóló 2009. évi XLVII. törvény 73. § (5) bekezdésében az „a központi elektronikus szolgáltató
rendszeren keresztül” szövegrész.

36. A fizetési meghagyásos eljárásról  szóló 2009. évi L. törvény módosítása

63. § A fizetési meghagyásos eljárásról  szóló 2009. évi L. törvény 16. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) Vállalkozás és jogi képviselõvel rendelkezõ fél részére az iratokat – a (2) bekezdésben meghatározott eset
kivételével – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló törvény elektronikus
kapcsolattartásra vonatkozó szabályai szerint, elektronikus úton kell kézbesíteni. Az elektronikus iraton minõsített
elektronikus aláírást és minõsített idõbélyegzõt kell elhelyezni.”

37. Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról  szóló
2009. évi LXI. törvény módosítása

64. § Hatályát veszti az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról  szóló
2009. évi LXI. törvény 5. § (1) bekezdésében az „az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárást követõen”
szövegrész, 6. § (1) bekezdés e) pontjában az „az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárást követõen”
szövegrész, 8. § (1) bekezdés i) pontjában az „ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárást követõen”
szövegrész.

38. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl  szóló
2009. évi LXXIV. törvény módosítása

65. § Hatályát veszti az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl  szóló
2009. évi LXXIV. törvény 21. § (5) bekezdésében a „ ,valamint az elektronikus közszolgáltatásról  szóló
2009. évi LX. törvény” szövegrész.

39. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 
2009. évi LXXVI. törvény módosítása

66. § Hatályát veszti a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 31. § (1) bekezdésében a „központi elektronikus szolgáltató rendszer keretében a” szövegrész.

40. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról  szóló
2009. évi CIX. törvény módosítása

67. § Hatályát veszti a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról  szóló
2009. évi CIX. törvény 30. §-a és az azt megelõzõ alcím, 50. § (8) bekezdése, 51. § (10) bekezdése.

41. A vízitársulatokról  szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

68. § A vízitársulatokról  szóló 2009. évi CXLIV. törvény 40. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A társulat közfeladatainak ellátása feletti szakmai felügyeletet a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs
miniszter, az irányítása alatt álló, a társulat mûködési területe szerinti vízügyi igazgatási szerv útján látja el.”

69. § A vízitársulatokról  szóló 2009. évi CXLIV. törvény 1. § 18. pontjában a „környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság”
szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási szerv” szöveg, 4. § (3) bekezdésében a „vízgazdálkodásért” szövegrész
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helyébe a „vízügyi igazgatási szervek irányításáért” szöveg, 21. § (4) bekezdésében a „vízgazdálkodásért felelõs
illetékes állami szervezet” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási szerv” szöveg, 61. § (2) bekezdésében
a „vízgazdálkodásért felelõs illetékes állami szervezet” szövegrész helyébe a „társulati mû fekvése szerint illetékes
vízügyi igazgatási szerv” szöveg lép.

42. A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

70. § (1) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 13. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje, valamint a biztonsági vezetõ felhasználói engedély nélkül jogosult
a feladat- és hatáskörébe tartozó minõsített adatra vonatkozó – a 18. §-ban meghatározott – rendelkezési
jogosultságok gyakorlására.”

(2) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Közigazgatási, – a büntetõeljárást kivéve – bírósági, szabálysértési vagy egyéb hatósági eljárásban a nemzeti
minõsített adathoz történõ hozzáférést a minõsítõ engedélyezheti. Az ügyészi törvényességi felügyeleti eljárásban,
valamint az ügyész által közérdekbõl indítható polgári peres eljárásban a nemzeti minõsített adat felhasználására
vonatkozó engedély kiadása nem tagadható meg.”

(3) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladata a minõsített adat védelmének hatósági felügyelete, a minõsített adatok
kezelésének hatósági engedélyezése és felügyelete, valamint a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátása.
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs miniszter irányítása
alatt álló, a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
szervezeti keretében önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkezõ szervezet.”

(4) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A Nemzeti Biztonsági Felügyelet]
„d) a minõsített adatot kezelõ rendszerek elemeire vonatkozóan követelményeket határoz meg, és
megfelelõségükrõl – vizsgálatok, megfelelõségi igazolások alapján – tanúsítványt, illetve ajánlást ad ki,”

(5) A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntése ellen fellebbezésnek nincs
helye, a döntés bírósági felülvizsgálatát annak közlésétõl számított tizenöt napon belül lehet kezdeményezni.”

71. § A minõsített adat védelmérõl  szóló 2009. évi CLV. törvény 7. § (1) bekezdésében a „különbözõ forrásból származó
eredeti minõsített adatok” szövegrész helyébe a „megismételt minõsített adat” szöveg, 20. § (2) bekezdés i) pontjában
a „tanúsítványt módosítására” szövegrész helyébe a „tanúsítvány módosítására” szöveg, 23. § (4) bekezdésében
a „kezeli” szövegrész helyébe a „kezelheti” szöveg lép.

43. A megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl  szóló 2009. évi CXXXIII. törvény módosítása

72. § A megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl  szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdésében
az „a Kormány rendeletében” szövegrész helyébe a „törvényben vagy a Kormány rendeletében” szöveg lép.

44. A gondnokoltak nyilvántartásáról  szóló 2010. évi XVIII. törvény módosítása

73. § Hatályát veszti a gondnokoltak nyilvántartásáról  szóló 2010. évi XVIII. törvény 4. § (5) bekezdése.

45. A hagyatéki eljárásról  szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

74. § A hagyatéki eljárásról  szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 11. § (2) bekezdésében a „hivatalos iratok elektronikus
kézbesítésérõl és az elektronikus tértivevényrõl  szóló törvény” szövegrészek helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól  szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó” szöveg, 11. §
(3) bekezdésében a „hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérõl és az elektronikus tértivevényrõl  szóló törvényben
foglalt, a hivatalos szerv iratainak kézbesítésére vonatkozó szabályok” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai” szöveg,
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61. §-ában az „az elektronikus közszolgáltatásról  szóló törvény szerinti” szövegrész helyébe az „a külön jogszabályban
meghatározott” szöveg lép.

46. Az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

75. § Az egyszerûsített foglalkoztatásról  szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „központi
elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül” szövegrész helyébe a „kormányzati kézbesítési szolgáltatás
igénybevételével” szöveg, 11. § (7) bekezdésében az „az elektronikus közszolgáltatásokról  szóló törvény szerint
a központi elektronikus szolgáltató rendszerben mûködõ” szövegrész helyébe az „a jogszabályban meghatározott”
szöveg, az „az elektronikus közszolgáltatásról  szóló törvény szabályai szerint” szövegrész helyébe az „a jogszabályban
meghatározott módon” szöveg, 15. § (1) bekezdés b) pontjában a „központi elektronikus szolgáltató rendszeren”
szövegrész helyébe a „kormányzati azonosítási szolgáltatáson” szöveg lép.

47. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról  szóló
2010. évi XC. törvény módosítása

76. § Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról  szóló 2010. évi XC. törvény 3. § 
(1) bekezdés a) pontjában a „központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül” szövegrész helyébe
a „kormányzati kézbesítési szolgáltatás alkalmazásával” szöveg, 3. § (4) bekezdésében az „az elektronikus
közszolgáltatásokról  szóló törvény rendelkezései alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszerben mûködõ
központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül” szövegrész helyébe az „a kormányzati tájékoztató
szolgáltatás (a továbbiakban: központi ügyfélszolgálat) útján” szöveg lép.

48. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl  szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása

77. § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl  szóló 2010. évi CLVIII. törvény 64. § (3) bekezdésében az „ügyfélkapun
vagy e-mailben” szövegrész helyébe az „az erre a célra üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül” szöveg lép.

49. Az agrárpiaci rendtartásról  szóló 2003. évi XVI. törvény módosítása

78. § Az agrárpiaci rendtartásról  szóló 2003. évi XVI. törvény a következõ 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § A választottbíráskodásról  szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közrendbe
ütközõnek kell tekinteni az olyan választottbírósági ítéletet, amely a maga termelte mezõgazdasági termény
szolgáltatására elháríthatatlan külsõ ok (vis maior)  miatt egészben vagy részben képtelen termelõt a hiányzó
mezõgazdasági termény – teljesítés céljából  való – pótlására, beszerzésére vagy helyette más szolgáltatás, illetve
biztosíték nyújtására kötelezi.”

50. A népegészségügyi termékadóról  szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

79. § A népegészségügyi termékadóról  szóló 2011. évi CIII. törvény 2. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Adóköteles terméknek minõsül az elõrecsomagolt termékként forgalomba hozott,]
„h) a 2007 VTSZ szám alá tartozó termék, ha hozzáadott cukrot tartalmaz és cukortartalma meghaladja a 35 gramm
cukor/100 gramm mennyiséget, a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti extradzsem, extrazselé, marmelád és különleges
minõségû lekvárok kivételével (a továbbiakban: gyümölcsíz).”

51. Záró rendelkezések

80. § (1) E törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 4. §, a 7. §, a 9–12. §, a 14–16. §, a 18. §, a 19. §, a 23. §, a 28–30. §, a 33. §, a 35. §, a 37. §, a 44. §, a 45. §, a 49. §,

az 52. §, az 56–58. §, a 61. § és a 68–72. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 2. §, az 5. §, a 8. §, a 20–22. §, a 24. §, a 38. §, a 39. §, a 41. §, a 46. §, az 50. §, az 53. § és az 54. § 2012. február 1-jén lép

hatályba.
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(4) A 3. §, a 6. §, a 13. §, a 25–27. §, a 31. §, a 32. §, a 34. §, a 42. §, a 43. §, a 47. §, az 55. §, az 59. §, a 60. §, a 62–66. §, a 73–77. §,
a 83. §, a 84. § 2012. április 1-jén lép hatályba.

(5) A 17. § 2013. július 1-jén lép hatályba.
(6) A 48. § és az 51. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

81. § Nem lép hatályba az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról  szóló
2010. évi CXXXV. törvény 73. § (2) bekezdése.

82. § Hatályát veszti az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról  szóló 2010. évi LXXVII. törvény.

83. § Hatályát veszti
a) a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérõl és az elektronikus tértivevényrõl  szóló 2009. évi LII. törvény,
b) az elektronikus közszolgáltatásról  szóló 2009. évi LX. törvény.

84. § Ahol jogszabály
a)  központi elektronikus szolgáltató rendszert említ, ott a Kormány által kötelezõen nyújtott szabályozott

elektronikus ügyintézési szolgáltatások együttesét vagy az adott szövegkörnyezetben hivatkozott szolgáltatást,
b)  ügyfélkaput vagy hivatali kaput említ, ott a Kormány által kötelezõen nyújtott azonosítási és biztonságos

kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást, továbbá
c)  ügyfél tárhelyét, vagy bármely megfogalmazásban tárhelyére történõ információ elhelyezést említ, ott a Kormány 

által kötelezõen nyújtott biztonságos kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatással történõ
kézbesítést

kell érteni.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl 
és támogatásáról*

Az Országgyûlés elismerve, hogy
az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlõdéséhez,
a civil szervezetek a társadalom alapvetõ egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink mindennapi
meg valósulásához;
az egyesülési szabadság érvényesülése, valamint
a civil szervezetek mûködési alapjainak megteremtése,
társadalmilag hasznos és közösségteremtõ tevékenységük elismerése,
közérdekû, illetve közhasznú tevékenységük támogatása
érdekében – összhangban az Alaptörvénnyel, valamint az 1976. évi 8. törvényerejû rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezségokmányának rendelkezéseivel – a következõ törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. § A törvény hatálya a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján létrehozott alapítványokra, egyesületekre,
valamint a közhasznú szervezetekre, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre terjed ki.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el.
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2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában
1. adomány: a civil szervezetnek – létesítõ okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott vagyon, áru,

illetve nyújtott szolgáltatás;
2. adományosztó szervezet: a civil szervezetek számára nyújtandó adományok szervezésére és juttatására létrejött

civil szervezet, amelynek létesítõ okiratában e cél alapcélként került megjelölésre;
3. befektetési tevékenység: a civil szervezet eszközeibõl történõ értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredõ

vagyoni értékû jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló
tevékenység;

4. cél szerinti juttatás: a civil (közhasznú) szervezet által (közhasznú) alaptevékenysége keretében nyújtott pénzbeli
vagy nem pénzbeli szolgáltatás;

5. civil delegált: a X. fejezetben meghatározott Tanács, illetve kollégium azon tagja, akit a civil jelöltállítási
rendszerben a civil szervezetek választottak meg;

6. civil szervezet: a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével –,
valamint az alapítvány. Civil szervezet alatt az e törvény II–VI. és VIII–X. fejezetében a civil társaságot, továbbá
a VII–X. fejezetében a kölcsönös biztosító egyesületet és a szakszervezetet nem kell érteni;

7. elsõdlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységû szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes bevétele
hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységébõl származó éves összes
bevétele;

8. feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatás: valamely közfeladat államháztartáson kívüli szervezet
által történõ ellátását, valamint e feladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, arányos mûködési költségeket
finanszírozó költségvetési támogatás;

9. felelõs személy: a civil szervezet létesítõ okiratában és belsõ szabályzataiban vezetõ tisztségviselõként megjelölt
vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel rendelkezõ személy, valamint az a személy, aki a létesítõ okirat
felhatalmazása, a civil szervezet legfõbb szervének határozata vagy szerzõdés alapján a civil szervezet
képviseletére vagy pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre jogosult;

10. gazdálkodó tevékenység: azon tevékenységek összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi 
helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek;

11. gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményezõ,
üzletszerûen végzett gazdasági tevékenység, ide nem értve az adomány (ajándék) elfogadását, továbbá
a bevétellel járó, létesítõ okiratban meghatározott cél szerinti, valamint a közhasznú tevékenységet;

12. határon túli civil szervezet: határon túli magyarságnak a szülõföldjén  való – egyéni és közösségi – boldogulása,
anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megõrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal
 való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erõsítése érdekében tevékenykedõ, más állam
területén mûködõ nonprofit egyesület és alapítvány;

13. hatókör: civil szervezet mûködésének földrajzi kiterjedése, amely lehet:
a) helyi: a mûködés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódik;
b) területi: a mûködés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint

követelményeit;
c) országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez;
d) nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét.

14. induló tõke: a civil szervezet létrehozásakor az alapító(k), illetve alapító tag(ok) által a civil szervezet
rendelkezésére bocsátott vagyon;

15. költségvetési támogatás: az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás,
amelyet a támogató nem elsõsorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét program meg valósítása vagy
meghatározott idõszakban a támogatott szervezet mûködtetése érdekében nyújt. Költségvetési támogatás
különösen:
a) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
b) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésbõl juttatott

támogatás,
c) az Európai Unió költségvetésébõl vagy más államtól, nemzetközi szervezettõl származó támogatás,
d) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott összege;
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16. közcélú tevékenység: személyek csoportja által, valamely a csoportnál tágabb közösség érdekében – más,
e közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkül – végzett tevékenység.

17. közeli hozzátartozó: a Ptk. 685.  § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, valamint az élettárs;
18. közérdekû kötelezettségvállalás: a Ptk. 593–596.  §-ában meghatározottak szerinti kötelezettségvállalás;
19. közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekbõl, 

haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez,
ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal  való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra
biztosítását is;

20. közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítõ okiratban megjelölt közfeladat teljesítését
közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek
kielégítéséhez;

21. közszolgáltatási szerzõdés: valamely közfeladat – vagy annak egy része – ellátására a szerv nevében történõ
ellátására kötött írásbeli szerzõdés. Nem minõsül közszolgáltatási szerzõdésnek azon közszolgáltatással
kapcsolatban kötött szerzõdés, amelynek nyújtása jogszabályban meghatározott feltételeken alapuló
engedélyhez van kötve;

22. közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyûlési képviselõi
választáson történõ jelöltállítás, a megyei, fõvárosi önkormányzat képviselõ-testületébe történõ jelöltállítás,
az Európai Parlament tagjának történõ jelölés, a megyei jogú város képviselõ–testületébe történõ jelöltállítás,
valamint a polgármester jelölése; nem minõsül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben
meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselõi választáson
történõ jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.

23. legfõbb szerv: az alapítvány kezelõ szerve (szervezete), az egyesület taggyûlése vagy a létesítõ okirat
rendelkezései szerint közvetlenül vagy közvetett módon választott testület,

24. létesítõ okirat: az egyesület alapszabálya, az alapítvány alapító okirata;
25. nem pénzbeli támogatás: vagyoni értékkel rendelkezõ forgalomképes dolog, szellemi alkotás, illetve vagyoni

értékû jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen, teljesen vagy részben ingyenesen történõ
átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása;

26. pályázati felhívás: az a nyilvános vagy elõre meghatározott körben közzétett felhívás, amely a pályázók
összevetésére alkalmas feltételeket és a pályázattal elnyerhetõ cél szerinti juttatást, a pályázat értékelésének
lényeges feltételeit (beleértve a benyújtási és értékelési határidõket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak
körét) megjelöli;

27. tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerzõdés alapján nyújtott pénzbeli
támogatás, ha a szerzõdésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerzõdéskötés
(szerzõdésmódosítás) évében és az azt követõ legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos
vagy növekvõ összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha
a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére;

28. törzsvagyon: az induló tõke, megnövelve alapítvány esetében a csatlakozók által kifejezetten az induló tõke
növelése érdekében rendelkezésre bocsátott vagyonnal;

29. vezetõ tisztségviselõ: az alapítvány kezelõje, illetve kezelõ szervének (szervezetének) és – amennyiben
az alapítványnak van felügyelõ szerve – felügyelõ szervének elnöke és tagja, továbbá – ha az alapítvány kezelõ
szerve (szervezete) elkülönült jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet vagy állami szerv –
a kezelõ szerv (szervezet) egyszemélyi felelõs vezetõje vagy ilyen jogkörben eljáró testületének tagja; az egyesület 
ügyintézõ és képviseleti szervének vagy – amennyiben az egyesületnek van felügyelõ szerve – a felügyelõ szerv
elnöke és tagja.

I. FEJEZET
AZ EGYESÜLÉSI JOG ALAPJÁN LÉTREJÖTT SZERVEZETEK

3. § (1) Az egyesülési jog mindenkit megilletõ alapvetõ szabadságjog, amelynek alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy
másokkal szervezeteket, illetve közösségeket hozzon létre vagy azokhoz csatlakozzon.

(2) Az egyesülési jog alapján a természetes személyek, valamint tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint a jogi
személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetei szervezeteket hozhatnak létre és
mûködtethetnek.
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(3) Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését, nem  valósíthat meg bûncselekményt
vagy bûncselekmény elkövetésére  való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.

(4) Az egyesülési jog alapján szervezet minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll
az Alaptörvénnyel, és amelyet törvény nem tilt.

(5) Az egyesülési jog alapján fegyveres szervezet nem hozható létre, valamint törvény alapján kizárólag állami szerv saját
hatáskörében ellátható közfeladat meg valósítására irányuló tevékenység nem végezhetõ.

4. § (1) Az egyesület az egyesülési jog alapján létrehozott szervezet, amelynek különös formáira: a szövetségre, a pártra,
a szakszervezetre, továbbá a külön törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végzõ egyesületekre törvény
az egyesületre vonatkozó rendelkezésektõl eltérõ szabályokat állapíthat meg. A különös formában mûködõ egyesület
elnevezésének tartalmaznia kell a különös forma megnevezését.

(2) Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön létre.
(3) Az egyesület szövetség, ha tagjai között legalább két jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet

van.
(4) Ha az egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály engedélyhez (feltételhez) köt vagy egyébként

szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkezõ állami szerv a hatósági ellenõrzésre
irányadó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.

5. § Nem minõsül egyesületnek a természetes személyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége,
amelynek mûködése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott tagsága vagy az egyesületre vonatkozó
rendelkezésekben meghatározott szervezete.

6. § Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérõ rendelkezése hiányában a megszûnt egyesületnek a hitelezõi igények
kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására  való felhasználás céljából a Nemzeti
Együttmûködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell
hozni.

7. § A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek tagjaira vonatkozóan az egyesülési jog gyakorlásának feltételeit és
módját törvény állapítja meg.

8. § (1) Minden egyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal,
különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal
történõ közvetítésével kapcsolatos jogokra.

(2) Az egyesület az (1) bekezdés szerinti hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb
idõre szerzõdést csak a legfõbb szerv külön felhatalmazása alapján köthet.

(3) A (2) bekezdés szerinti, határozatlan vagy egy évnél hosszabb idõre kötött szerzõdés megkötésétõl számítva évente
a legfõbb szerv újabb felhatalmazása hiányában hatályát veszti. Ezen rendelkezést az (1) bekezdés szerinti
szerzõdésben szerepeltetni kell.

II. FEJEZET
A CIVIL SZERVEZETEK CSÕD-, FELSZÁMOLÁSI ÉS VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSA

9. § (1) A civil szervezet végelszámolására – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit az e törvényben szabályozott
eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A civil szervezet végelszámolására irányuló kérelmet a végelszámoló által aláírt papír alapú, illetve a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról  szóló törvényben elektronikus útra kötelezett
civil szervezetek esetén elektronikus nyomtatványon kell elõterjeszteni. A végelszámolással összefüggõ nemperes
eljárásokban a civil szervezet székhelye szerinti törvényszék jár el.

(3) A végelszámoló a végelszámolás iránti kérelemben köteles bejelenteni a végelszámolás megindítását elrendelõ
határozat keltét, a végelszámolás kezdõ idõpontját, a végelszámoló nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét),
ha a végelszámoló nem természetes személy, akkor a cégjegyzékszámát és a megbízásából eljáró természetes személy 
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nevét és lakóhelyét, valamint a civil szervezet ügyintézõ és képviseleti szerve jogviszonyának megszûnését. A bíróság
a végelszámolás megindításáról végzést hoz, melynek közzétételérõl a bíróság a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról  szóló törvényben meghatározott nyilvántartás útján
gondoskodik. A végelszámolás elrendelésekor a nyilvántartásban a „v.a.” toldatot fel kell tüntetni.

(4) A civil szervezetek vonatkozásában egyszerûsített végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye.
(5) A végelszámolás (kényszer-végelszámolás) közzétételét követõen a civil szervezetnek haladéktalanul el kell

különítenie az eljárás költségeinek fedezetét.
(6) A Ptk. 64.  § (1) bekezdés b) pontja alapján indult végelszámolás során az egyesület legfõbb szerve dönthet

a továbbmûködésrõl, amely esetben – a végelszámolási eljárás már felmerült költségeinek megtérítése mellett –
a bíróság megszünteti az eljárást és törli a nyilvántartásból a toldatot.

(7) Az alapítványt a Ptk. 74/E.  §-ban meghatározott esetekben kényszer-végelszámolási eljárás lefolytatását követõen
a bíróság törli a nyilvántartásból.

(8) A (7) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a Ptk. 74/E.  § (1) és (3) bekezdés második mondatában foglalt esetben
lehetõség van végelszámolási eljárás lefolytatására. Az alapítvány végelszámolása esetén a végelszámolási eljárást
megelõzi a bíróság által az alapító kérelmére lefolytatott nemperes eljárás, amelyben a bíróság megállapítja, hogy
a Ptk. 74/E.  § (1) vagy (3) bekezdés második mondatában meghatározott feltétel fennáll-e. A nyilvántartást vezetõ
szerv a fenti feltétel bekövetkezésérõl, vagy fenn nem állásáról végzést hoz, melyben határoz az alapítvány
nyilvántartásból  való törlésérõl, vagy megszüntetésérõl, egyben tájékoztatja ezen körülményrõl a törvényességi
ellenõrzési jogkört ellátó ügyészséget, és felhívja az alapítványt arra, hogy a végzés kézhezvételét követõ harminc
napon belül kezdeményezze az alapítvány végelszámolással történõ megszüntetését. Az alapítvány végelszámolása
esetén a Ctv. 112.  § (4) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemhez csatolni kell a Ptk. 74/E.  § (1) vagy
(3) bekezdésében meghatározott feltétel bekövetkezését megállapító végzést.

10. § (1) Civil szervezetre – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló törvényt
(a továbbiakban: Cstv.) a (2)–(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ahol a Cstv. a gazdálkodó szervezet vezetõjét említi, azon az egyesület ügyintézõ és képviselõ szervét, valamint
az alapítvány kezelõ szervét kell érteni. Ahol a Cstv. Cégközlönyt említ, ott a civil szervezetek vonatkozásában a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról  szóló törvényben meghatározott
nyilvántartását kell érteni. Ahol a Cstv. az adós cégjegyzékszámát említi, ott a civil szervezet nyilvántartási számát kell
érteni.

(3) A Cstv. 27.  § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak helyett a bíróság a civil szervezet fizetésképtelenségét akkor
állapítja meg, ha a civil szervezet szerzõdésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idõ lejártát
követõ hatvan napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követõ hitelezõi írásbeli fizetési felszólítására 
sem teljesítette. Fizetésképtelenség nem állapítható meg, ha a civil szervezet nem vitatott vagy elismert tartozását
meghaladóan állami vagy önkormányzati szerv felé nem vitatott vagy elismert követelése áll fenn költségvetési
támogatási jogviszony keretében.

(4) A csõd- vagy felszámolási eljárás elrendelésekor a civil szervezet köteles haladéktalanul elkülöníteni az eljárás dologi és 
személyi ráfordításait fedezõ összeget.

(5) A Cstv. 27.  § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben a bíróság a civil szervezet kérelmére a Cstv. 26.  §
(3) bekezdésének alkalmazása helyett legfeljebb kilencven napos fizetési haladékot adhat, és egyben reorganizációs
terv készítését rendeli el. A bíróság a fizetésképtelenséget megállapítja, ha a civil szervezet a határidõ leteltekor
a reorganizációs tervet nem nyújtja be, vagy ahhoz nem csatolja a hitelezõkkel kötött megállapodást az adósságok
rendezésérõl, továbbá a vagyonhiány és forráshiány megszüntetésére a civil szervezet legfõbb szerve által hozott
döntéseket.

(6) A fizetésképtelenség megállapításának a (4) bekezdés szerinti idõtartamú halasztására legfeljebb háromévenként, de
egy eljárásban egy alkalommal kerülhet sor.

(7) Civil szervezet csõdeljárása vagy felszámolása esetén a „cs.a” vagy a „f.a.” toldatot, a csõdeljárás megindítását,
a csõdeljárás elrendelését, a felszámolási eljárás elrendelését és az említett eljárások jogerõs befejezését
a nyilvántartásban is fel kell tüntetni. A nyilvántartásba be kell jegyezni az eljárás nevét, kezdõ, illetve befejezõ
idõpontját, továbbá a vagyonfelügyelõre vagy felszámolóra vonatkozó adatokat (név, székhely, lakóhely, levelezési
cím).
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III. FEJEZET
A CIVIL SZERVEZETEK FELETTI TÖRVÉNYESSÉGI ELLENÕRZÉS

3. Az ügyész és a bíróság intézkedései

11. § (1) A civil szervezet mûködése felett az ügyészség – az e törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel –
az ügyészségrõl  szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenõrzést gyakorol. A törvényességi ellenõrzés
nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

(2) A törvényességi ellenõrzést gyakorló ügyész ellenõrzi, hogy a civil szervezet
a) belsõ (önkormányzati) szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítõ

okiratnak,
b) mûködése, határozatai, a legfõbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítõ okiratnak vagy

az egyéb belsõ (önkormányzati) szabályzatoknak.
(3) Ha a civil szervezet mûködésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész törvényességi ellenõrzési

jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat. A bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén
a) megsemmisíti a civil szervezet bármely szervének törvénysértõ határozatát, és szükség szerint új határozat

meghozatalát rendeli el,
b) a mûködés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a legfõbb szervet, vagy határidõ tûzésével

a törvényes mûködés helyreállítására kötelezi a legfõbb szervet, és minderrõl értesíti a civil szervezetnél választott
felügyelõ szervet is,

c) ha a törvényes mûködés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti határidõ eredménytelenül telt el, a civil
szervezetet megszünteti.

(4) A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az egyesületet, ha annak mûködése vagy tevékenysége a 3.  §
(3) bekezdésébe ütközik.

(5) A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja az egyesület megszûnését, ha az legalább egy éve nem mûködik,
vagy tagjainak száma a Ptk. 61.  § (3) bekezdésében meghatározott legkisebb létszám alá csökken.

(6) A civil szervezet – feloszlatása, megszüntetése vagy megszûnésének megállapítása esetén – a nyilvántartásból  való
törlésrõl rendelkezõ bírósági határozat jogerõre emelkedésének napjával szûnik meg.

(7) Az ügyész a civil szervezet szervének törvénysértõ határozatának megsemmisítésére a (3) bekezdés a) pontja szerinti
keresetlevelet a határozat meghozatalától számított egy éven belül nyújthatja be.

4. Jogorvoslat az ügyész intézkedései ellen

12. § Az ügyész törvénysértõ intézkedései ellen az ügyészségrõl  szóló törvény szerint kifogásnak van helye.

IV. FEJEZET
CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSA

5. A nyilvántartás vezetése és kezelése

13. § (1) A civil szervezetet – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról  szóló
törvény rendelkezései szerint eljárva – a törvényszék veszi nyilvántartásba.

(2) Ha a civil szervezet elektronikus úton benyújtott, nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez külön jogszabály szerinti
létesítõ okirat minta alapján készült létesítõ okiratot csatolnak, a bíróság a kérelmet az érkezését követõ tizenöt napon
belül elbírálja.

(3) A civil szervezet nyilvántartásban szereplõ adatai országosan egységes, elektronikus, bárki számára ingyenesen
hozzáférhetõ közhiteles nyilvántartásban elérhetõk.

6. Civil Információs Portál

14. § (1) A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter (továbbiakban: miniszter) a civil szervezetekkel
kapcsolatos nyilvános, közérdekbõl nyilvános információk gyûjtése, rendszerezése és közzététele, illetve ezzel
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összefüggésben a kérelemre történõ adatszolgáltatás biztosítása céljából akadálymentes honlapot mûködtet
(továbbiakban: Civil Információs Portál).

(2) A 13.  § (3) bekezdésben meghatározott közhiteles nyilvántartást mûködtetõ szerv biztosítja annak lehetõségét, hogy
a közhiteles nyilvántartás adatai közötti keresést a Civil Információs Portálon keresztül is lehessen kezdeményezni,
továbbá a keresési eredmény adatait megjeleníteni.

7. A nyilvántartáshoz  való hozzáférés

15. § (1) A civil szervezet nyilvántartásba bejegyzett adatai – ideértve a törölt adatokat is – nyilvánosak.
(2) Az egyesület, alapítvány bírósághoz benyújtott iratai, ideértve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit is, –

a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, és azokról feljegyzést készíthet.
(3) Az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános.
(4) A törvényességi ellenõrzési eljárás keretében az ügyészség teljes körû iratbetekintésre jogosult.

16. § Az e törvény alapján kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokból, személyazonosításra alkalmatlan
módon, statisztikai adatok szolgáltathatók.

V. FEJEZET
A CIVIL SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA

8. A gazdálkodás általános szabályai

17. § (1) A civil szervezet a létesítõ okiratában meghatározott cél meg valósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik,
civil szervezet elsõdlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható.

(2) A civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A civil szervezet alapítója, tagja – a vagyoni hozzájárulásának
megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

(3) A civil szervezet a létesítõ okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti
tevékenység) – közhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznú tevékenységet is – folytathat és – célja
meg valósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet,
amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

(4) A civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél
szerinti tevékenységének ellátását és mûködésének fenntartását.

18. § (1) A civil szervezet
a) alapcél szerinti (közhasznú), és
b) gazdasági-vállalkozási
tevékenységet folytathat.

(2) A civil szervezet vagyonát a 17.  § (3) bekezdése szerint folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is
gyarapíthatja.

19. § (1) A civil szervezet bevételei:
a) egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány

rendelkezésére bocsátott vagyon;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységbõl (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésbõl juttatott

támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetésébõl vagy más államtól, nemzetközi szervezettõl származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

d) az államháztartás alrendszereibõl közszolgáltatási szerzõdés ellenértékeként szerzett bevétel;
e) más szervezettõl, illetve magánszemélytõl kapott adomány;
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f) befektetési tevékenységbõl származó bevétel;
g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

(2) A civil szervezet költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének mûködési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb

felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírása;

d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.

20. § A civil szervezet bevételeit a 19.  § (1) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a 19.  §
(2) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli elõírások szerint tartja nyilván.

21. § A civil szervezet 19.  § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti
tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá közhasznú jogállás esetén a közhasznú tevékenység
között az elõzõekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.

22. § (1) A civil szervezet a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggõ immateriális javak és a tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról  szóló
törvény szerint veheti figyelembe.

(2) A civil szervezet mûködése során az induló tõke (törzsvagyon) kezelésére a létesítõ okirat rendelkezései az irányadóak.

23. § Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy a civil szervezet elsõdlegesen gazdasági-vállalkozási
tevékenységû szervezetnek minõsült, az adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenõrzési eljárást
kezdeményez.

9. Az adománygyûjtés szabályai

24. § Civil szervezet javára adománygyûjtõ tevékenység folytatható.

25. § (1) A civil szervezet nevében vagy javára történõ adománygyûjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek
zavarásával, a személyhez fûzõdõ jogok és az emberi méltóság sérelmével.

(2) A civil szervezet nevében vagy javára történõ adománygyûjtés csak a civil szervezet írásbeli meghatalmazása alapján
végezhetõ.

26. § A civil szervezet részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek
hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

VI. FEJEZET
CIVIL SZERVEZETEK KÖNYVVEZETÉSÉNEK, BESZÁMOLÁSI RENDJÉNEK SZABÁLYAI

10. A könyvvezetés nyilvántartási szabályai

27. § (1) A civil szervezetnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységébõl, illetve a gazdasági-vállalkozási
tevékenységébõl származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.

(2) A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy
közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettõs könyvvitelt vezethet.
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11. A beszámolási szabályok

28. § (1) A civil szervezet a mûködésérõl, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl az üzleti év könyveinek lezárását követõen 
az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszûnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak 
szerint köteles beszámolót készíteni.

(2) Civil szervezet esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben alakuló, illetve megszûnõ
szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszûnés évében tér el a naptári évtõl. A mérleg fordulónapja
– a megszûnést kivéve – december 31.

(3) A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és
a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

29. § (1) A civil szervezet könyvvezetése – a beszámolási kötelezettség függvényében – az egyszeres vagy a kettõs könyvvitel
rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet.

(2) A civil szervezet beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerûsített mérleget),
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c) kettõs könyvvitel esetében a kiegészítõ mellékletet.

(3) A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejûleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.
(4) A kettõs könyvvitelt vezetõ közhasznú szervezet kiegészítõ mellékletében be kell mutatni a támogatási program

keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi,
az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását,
fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítõ mellékletben a támogatási
program keretében kapott visszatérítendõ (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, elõbbiekben
részletezett adatokat.

(5) A kettõs könyvvitelt vezetõ közhasznú szervezet kiegészítõ mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti
évben végzett fõbb tevékenységeket és programokat.

(6) A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen
tevékenységek fõ célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges 32.  §
szerinti adatokat, mutatókat.

(7) A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti
juttatások kimutatását, a vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülõ vezetõ
tisztségek felsorolását.

30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét – kötelezõ könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követõ ötödik hónap
utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelezõ könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal,
mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggõ eljárási szabályokról  szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.

(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról  szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak
lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetõvé kell tenni.

(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint
közhasznúsági melléklet saját honlapon történõ elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok
folyamatos megtekinthetõségét legalább a közzétételt követõ második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig
biztosítja.

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)–(3) bekezdés szerinti
kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenõrzési eljárás lefolytatása
céljából értesíti az ügyészséget.

(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelrõl  szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendelet elõírásait kell alkalmazni.
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VII. FEJEZET
A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS

12. A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei

31. § E fejezet rendelkezéseinek alkalmazása során a 32.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezetek esetében a rájuk
irányadó jogszabály szerinti szervet kell érteni a szervezet legfõbb szerve, ügyintézõ és képviseleti szerve alatt.
E szervezetek esetében a közhasznú jogállást a szervezet nyilvántartására illetékes szerv állapítja meg és jegyzi be
a nyilvántartásba.

32. § (1) Közhasznú szervezetté minõsíthetõ a Magyarországon nyilvántartásba vett – létesítõ okiratában megjelölt közfeladat
teljesítésére irányuló – közhasznú tevékenységet végzõ szervezet, amely a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez megfelelõ erõforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelõ társadalmi
támogatottsága kimutatható, és amely:
a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy
b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetõvé teszi.

(2) Törvény az (1) bekezdéstõl eltérõen megállapíthatja valamely szervezet közhasznú jogállását.
(3) A közhasznú tevékenységet végzõ szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek

kielégítéséhez, amennyiben az elõzõ évrõl  szóló beszámoló közhasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó adatai
alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek
számára is hozzáférhetõek.

(4) Megfelelõ erõforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha az elõzõ két lezárt üzleti év
vonatkozásában a következõ feltételek közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
c) a személyi jellegû ráfordításai (kiadásai) – a vezetõ tisztségviselõk juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri

az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
(5) Megfelelõ társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, ha az elõzõ két lezárt üzleti éve 

vonatkozásában a következõ feltételek közül legalább egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott

összegbõl kiutalt összeg eléri az 54.  § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettõ százalékát, vagy
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év

átlagában, vagy
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekû önkéntes tevékenységet 

végzõ személy segíti a közérdekû önkéntes tevékenységrõl  szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelõen.
(6) A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes 

szerv megvizsgálja az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülését. Ha az (1) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, 
a szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.

33. § A közhasznú szervezetté minõsíthetõ szervezet közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként  való nyilvántartásba
vétellel szerzi meg (a továbbiakban: közhasznúsági nyilvántartásba vétel).

34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítõ okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet
a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz

kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elõ, valamint
– ha tagsággal rendelkezik – nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítõ okiratban meghatározott egyéb céljainak
meg valósítása érdekében, a közhasznú célok meg valósítását nem veszélyeztetve végez;

c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítõ okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja;

d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.
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(2) A közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet elõterjesztõ szervezetnek két egymást követõ lezárt üzleti
évben meg kell felelnie az e törvény 32.  §-ában foglalt követelményeknek, amelyet a bíróság a nyilvántartás és
a beszámoló adatai alapján állapít meg.

35. § (1) Civil szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerzõdést kizárólag akkor köthet, ha a civil
szervezet közhasznú jogállású.

(2) Nem minõsül közszolgáltatási szerzõdésnek a feladat finanszírozását szolgáló támogatás, ha a támogatás nyújtásának
minden feltételét jogszabály határozza meg, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési
joga nincs. Nem minõsül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogszabályban meghatározott támogatási keret
kimerüléséig a támogatás odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek megfelelõ kérelmeket beérkezési
sorrendben teljesíti.

36. § (1) Közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megjelölést.
(2) A civil szervezeteket és a közhasznú szervezeteket, valamint az e szervezeteket támogatókat külön jogszabály alapján

adó- és illetékmentesség vagy adó- és illetékkedvezmény illeti meg.

13. A közhasznú szervezet mûködésével kapcsolatos különös szabályok

37. § (1) A több tagból álló legfõbb szerv, valamint az ügyintézõ és képviseleti szerv ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

(2) A több tagból álló legfõbb szerv esetén a közhasznú szervezet létesítõ okiratának tartalmaznia kell
a) az ülésezés gyakoriságára – amely az évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet –, az ülések összehívásának rendjére, 

a napirend közlésének módjára, az ülések nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára,
b) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek összeférhetetlenségére,
c) ha a közhasznú szervezet mûködését és gazdálkodását ellenõrzõ felügyelõ szerv létrehozása vagy kijelölése

kötelezõ, ennek létrehozására, hatáskörére és mûködésére, valamint
d) a közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára
vonatkozó szabályokat.

(3) A közhasznú szervezet létesítõ okiratának vagy – ennek felhatalmazása alapján – belsõ szabályzatának rendelkeznie
kell
a) olyan nyilvántartás vezetésérõl, amelybõl a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, idõpontja és hatálya,

illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,
b) a döntéseknek az érintettekkel  való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
c) a közhasznú szervezet mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba  való betekintés rendjérõl, valamint
d) a közhasznú szervezet mûködésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének

nyilvánosságáról.
(4) Az egy tagból (személybõl) álló legfõbb szerv esetén a döntéshozatalt megelõzõen e tag (személy) köteles – a személyi 

kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelõ szerv, valamint a felelõs személyek véleményének
megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve
az ülésrõl készült jegyzõkönyvek nyilvánosak.

(5) Az egy tagból (személybõl) álló legfõbb szerv esetén a létesítõ okiratnak rendelkeznie kell
a) a (4) bekezdésben foglalt véleményezési jog gyakorlásának módjáról,
b) abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják – a határozatképesség kivételével – a (2) bekezdés 

a) pontjában foglaltakról, valamint
c) a (2) bekezdés b)–d) pontjában és a (3) bekezdésben foglaltakról.

38. § (1) A legfõbb szerv, valamint az ügyintézõ és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.

(2) Nem minõsül elõnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ
okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatás.
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(3) Nem lehet a felügyelõ szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfõbb szerv, illetve az ügyintézõ és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfõbb

szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem

pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítõ okiratban
foglaltaknak megfelelõen nyújtott alapcél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

39. § (1) A közhasznú szervezet megszûnését követõ három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje
az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje volt – annak megszûnését megelõzõ két
évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szûnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását

nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentõs összegû adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást

helyettesítõ bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérõl  szóló törvény szerint felfüggesztette,

illetõleg törölte.
(2) A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõ zetesen

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

40. § (1) Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezetõ szervtõl elkülönült felügyelõ szerv
létrehozása akkor is kötelezõ, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.

(2) A felügyelõ szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

41. § (1) A felügyelõ szerv ellenõrzi a közhasznú szervezet mûködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetõ tisztségviselõktõl 
jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(2) A felügyelõ szerv tagja a közhasznú szervezet vezetõ szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt
vesz, ha jogszabály vagy a létesítõ okirat így rendelkezik.

(3) A felügyelõ szerv köteles az intézkedésre  való jogosultságának megfelelõen a legfõbb szervet vagy az ügyintézõ és
képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértõ esemény

(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése
az intézkedésre jogosult vezetõ szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény merült fel.
(4) A legfõbb szervet vagy az ügyintézõ és képviseleti szervet a felügyelõ szerv indítványára – annak megtételétõl

számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén
a legfõbb szerv és az ügyintézõ és képviseleti szerv összehívására a felügyelõ szerv is jogosult.

(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg,
a felügyelõ szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenõrzést ellátó szervet.

14. A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok

42. § (1) A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítõ okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

(2) A közhasznú szervezet a vezetõ tisztségviselõt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját 
– a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
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43. § (1) A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását – a létesítõ okiratban meghatározott szabályok szerint –
pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbõl – az eset
összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak elõre meghatározott nyertese van
(színlelt pályázat).

(2) Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

44. § (1) A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki.
(2) A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét

veszélyeztetõ mértékû hitelt nem vehet fel.

45. § A befektetési tevékenységet végzõ közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a legfõbb 
szerv – ha ilyet létrehoztak – a felügyelõ szerv véleményének kikérését követõen fogad el.

46. § (1) A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet
a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni.

(2) A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

15. A közhasznú mûködés felügyelete, a közhasznúsági nyilvántartás

47. § A közhasznú szervezetek feletti adóellenõrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési)
támogatás felhasználásának ellenõrzését törvény eltérõ rendelkezése hiányában az Állami Számvevõszék, az állami
vagy önkormányzati költségvetésbõl, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának
ellenõrzését a külön jogszabály szerinti ellenõrzési szervezet, a közhasznú mûködés feletti törvényességi ellenõrzést
pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

48. § A közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minõsítés 
feltételeinek nem felel meg.

49. § (1) Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél indítványozhatja a közhasznú jogállás
megszüntetését, ha a közhasznú szervezet mûködése és vagyonfelhasználása az e törvényben, a létesítõ okiratban
vagy az ennek alapján készített belsõ szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet
az ügyészi felhívás ellenére sem változtat.

(2) Közhasznú szervezet közhasznú jogállását az ügyészség indítványa alapján a bíróság megszünteti, ha a szervezet
a megszabott határidõn belül nem, vagy nem az elõírásoknak megfelelõ tartalommal teljesíti
a) a számviteli beszámolójának a 30.  §-ban szabályozott letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségét, illetve
b) a szervezet – letétbe helyezett beszámolója – nem felel meg a 32.  § szerinti feltételeknek.

(3) Cégjegyzékbe bejegyzett közhasznú jogállású szervezet esetében a (2) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni.
(4) A bíróság az ügyész indítványa alapján megvizsgálja, hogy a közhasznú szervezet a közhasznúvá minõsítés

követelményeinek továbbra is megfelel-e. Ha e követelmények a vizsgált idõszakban – az adatokból megállapíthatóan 
– nem teljesültek, a bíróság a közhasznú jogállás megszüntetésérõl határoz, és az erre vonatkozó adatot
a nyilvántartásból törli.

50. § A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszûnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve
közszolgáltatás ellátására irányuló szerzõdésébõl eredõ kötelezettségeit idõarányosan teljesíteni.

VIII. FEJEZET
CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUMOK

51. § (1) A civil szervezetek mûködésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erõsítése, továbbá az államháztartás
alrendszereibõl nyújtott támogatások szabályszerû felhasználásának elõsegítése érdekében a miniszter civil
információs centrumokat mûködtet.

(2) A civil információs centrumok nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek.
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52. § (1) A civil információs centrumok 51.  § szerinti tevékenységük keretében az alábbi feladatokat látják el:
a) igény esetén közremûködnek a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív (elektronikus úton teljesítendõ)

kötelezettségeik teljesítésében,
b) elõsegítik a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttmûködését,
c) részt vesznek a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttmûködési lehetõségeinek

fejlesztésében,
d) folyamatos mûködésû szakmai tanácsadási rendszert mûködtetnek jogi, közhasznúsági területen; pénzügyi,

könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés
területén,

e) folyamatos információszolgáltatást biztosítanak az e törvény szerinti intézkedések végrehajtásának
meg valósulásáról,

f) az e célra létrehozott számítógépes rendszeren keresztül adatot szolgáltatnak a Civil Információs Portál számára
az a)–e) pontok szerinti feladatokkal kapcsolatos adatok és információk terjesztése érdekében.

(2) A civil információs centrumok kötelesek együttmûködni egymással és a szakmai hálózatokkal az (1) bekezdés szerinti
célok teljes körû meg valósítása érdekében.

IX. FEJEZET
A CIVIL SZERVEZETEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

53. § (1) Az államháztartásról  szóló törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései szerint az államháztartás alrendszereitõl
támogatási szerzõdés vagy támogatói okirat alapján létesített jogviszony költségvetési támogatási jogviszony,
amelyet az államháztartás mûködésére vonatkozó jogszabályok szabályoznak azzal, hogy a Ptk. alapján a támogató
késedelmes teljesítése a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelõ késedelmi kamattal terhelt.

(2) Központi költségvetési forrás terhére törvény eltérõ rendelkezése hiányában civil szervezetnek mûködési támogatás
csak akkor nyújtható, ha a Nemzeti Együttmûködési Alap biztosítja a költségvetési támogatás forrását.

(3) Az államháztartásról  szóló törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései szerint az államháztartás központi
alrendszerébõl nyújtott támogatási programok és támogatások szakmai összehangolása, az azonos feladatok
párhuzamos finanszírozásának kiszûrése érdekében a miniszter szakmai monitoring rendszert mûködtet.

(4) A (3) bekezdés szerinti szakmai monitoringrendszer tartalmazza a pályázati kiírások, támogatási döntések és
támogatások alapvetõ adatait.

(5) A fejezetet irányító szerv, az alappal  való rendelkezésre jogosult miniszter a (3) bekezdés szerinti szakmai monitoring
rendszerben történõ rögzítés és a támogatási programok szakmai összehangolása, azonos feladatok párhuzamos
finanszírozásának kiszûrése érdekében a költségvetési elõirányzat kezelõje elõ zetes jóváhagyás céljából köteles
megküldeni a (4) bekezdés szerinti adatokat a miniszter számára. A miniszter a megküldött iratokat megvizsgálja és
15 napon belül elektronikus úton jelez vissza azok tudomásulvételérõl, vagy indokolási kötelezettség mellett
a jóváhagyás megtagadásáról.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét a fejezetet irányító szerv, az alappal  való rendelkezésre jogosult miniszter,
illetve a költségvetési elõirányzat kezelõje a kincstár útján teljesíti. A kincstár az általa mûködtetett monitoring
rendszerben történõ rögzítéssel egy idõben az erre a célra rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül küldi
meg az adatokat a miniszter számára a Civil Információs Portálon történõ közzététel céljából.

(7) Azon civil szervezet, amelynek letétbe helyezett beszámolója adatai alapján, a 19.  § c) pont szerinti, központi
költségvetésbõl származó bevétele – ide nem értve az 54.  § szerinti támogatásokat – eléri vagy meghaladja az éves
bevétel felét, jelentõs költségvetési támogatásban részesülõ szervezetnek minõsül.

(8) A jelentõs költségvetési támogatásban részesülõ szervezet vezetõ tisztségviselõje – a (7) bekezdés szerinti feltétel
teljesülését alátámasztó beszámoló vonatkozásában – köteles vagyonnyilatkozatot tenni a beszámoló letétbe
helyezését követõ kilencven napon belül, amelynek a Civil Információs Portálon  való közzétételérõl a miniszter
gondoskodik.

54. § Az 53.  § rendelkezéseit nem kell alkalmazni az államháztartás alrendszereibõl folyósított pénzeszköz esetén, ha
a) annak rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv felelõsségébe tartozó, jogszabályban

meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátását célozza, vagy
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b) annak nyújtása normatív alapon, vagy a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról  szóló 1996. évi CXXVI. törvény szerint történt, vagy

c) az az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból részben vagy egészben támogatott
tevékenység fedezetét jelenti.

X. FEJEZET
NEMZETI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ALAP

16. Az Alap rendeltetése

55. § A Nemzeti Együttmûködési Alap (a továbbiakban: Alap) az Áht. szerinti – a civil önszervezõdések mûködését,
a nemzeti összetartozást, valamint a közjó kiteljesedését, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató –
központi költségvetési elõirányzat. Az Alap feletti rendelkezési jogot – ágazati stratégiai döntéseivel összhangban –
a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.

17. Az Alap kiadásai

56. § (1) Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthetõk kifizetések:
a) civil szervezetek által gyûjtött és elektronikusan bevallott adományok után járó öt százalékos normatív

kiegészítés, amelyet a civil szervezet mûködési költségeinek fedezésére fordít legfeljebb a (2) bekezdés szerinti
keret tíz százalékáig;

b) civil szervezet mûködésének támogatása;
c) civil szervezeteket érintõ évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
d) nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli

rendezvényeken, fesztiválokon történõ részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása,
európai integrációt elõsegítõ programok támogatása;

e) civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok
támogatása;

f) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztõ, segítõ, illetve esélyegyenlõséget és
akadálymentességet elõsegítõ tevékenység és intézmények támogatása;

g) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
i) adományosztó szervezeteknek  szóló juttatás a Nemzeti Együttmûködési Alap Tanácsa (továbbiakban: Tanács),

illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról  szóló döntései
alapján;

j) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;
k) az Alap mûködtetésével kapcsolatos költségek fedezete.

(2) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás
a) hatvan százalékára az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, a civil szervezetek mûködését célzó,
b) harminc százalékára egységes elvek alapján meghatározott támogatási döntések útján az (1) bekezdés

c)–j) pontja szerinti,
c) tíz százalékára pedig a miniszter által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján az (1) bekezdés

b)–j) pontja szerinti
költségvetési támogatásokra történhet kötelezettségvállalás.

(3) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási források legalább
a) tíz százalékára visszatérítendõ támogatásra
b) hetven százalékára vissza nem térítendõ támogatásra
az (1) bekezdés szerinti cél megjelölésével nyilvános pályázatot kell kiírni.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás magyarországi és határon túli civil szervezet számára együttesen is
nyújtható.
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57. § (1) Az Alap terhére csak visszatérítendõ mûködési támogatás nyújtható azon közhasznú jogállású civil szervezetnek,
amely a pályázat megjelenését megelõzõ utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves bevétele eléri vagy
meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket.

(2) A visszatérítési kötelezettség alá esõ költségvetési támogatás az Art. szerinti adók módjára behajtandó köztartozásnak
minõsül.

(3) Adók módjára hajtandó be az e törvény rendelkezései szerint nyújtott támogatás azon része is, amit
a kedvezményezett a vonatkozó támogatási szerzõdéstõl eltérõen használt fel.

18. Az Alap bevételei

58. § (1) Az Alap bevételi forrásai:
a) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek befizetései;
b) a létesítõ okirat eltérõ rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszûnt civil szervezet vagyona;
c) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról  szóló

1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) 4.  § (1) bekezdés h) pontja szerint felajánlott összeg;
d) a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben az Alap támogatásaként meghatározott összeg;
e) átvett központi költségvetési elõirányzatok;
f) költségvetési támogatás;
g) egyéb bevételek.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt befizetések a Ptk. szerinti közérdekû kötelezettségvállalásnak minõsülnek.
(3) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése elõtt 

igénybe vehetõ – az elõzõ évek kötelezettségvállalásainak fedezeteként – a kiadási és bevételi elõirányzat egyidejû
módosításával.

(4) Az Alapra vonatkozóan zárolási vagy maradványtartási kötelezettség nem írható elõ.

19. A kedvezményezettek

59. § (1) Az Alap terhére nyújtott támogatás kedvezményezettje az e törvény szerinti egyesület (ide nem értve
a szakszervezetet és pártot), illetve alapítvány lehet.

(2) Az Alap terhére kiírt pályázat kedvezményezetti köre
a) szövetség vagy
b) alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)
lehet.

(3) Nem jogosult az Alapból mûködési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályázat kiírásának évében a költségvetési
törvényben nevesítve részesül mûködési célú támogatásban.

(4) A határon túli civil szervezet csak Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatás
kedvezményezettje.

20. Az Alap szervezete

60. § (1) Az Alap céljainak meg valósítására vonatkozó elvi, irányító és koordináló döntéseket a Tanács hozza meg. A Tanács
kilenc fõbõl áll.

(2) A Tanács
a) három tagját az e törvény szerinti civil jelöltállítási rendszeren keresztül bejelentkezett szervezetek képviseletére

jogosult elektorok közvetlenül választják meg,
b) három tagját az Országgyûlés az illetékes szakbizottsága útján jelöli ki,
c) három tagját a jogszabályok elõkészítésében  való társadalmi részvételrõl  szóló törvény rendelkezései szerint civil

szervezetekkel megkötött stratégiai partnerségi megállapodás alapján, a szervezetek személyi javaslatára
a miniszter saját hatáskörében kéri fel.

(3) A Tanács elnökét a miniszter a Tanács tagjai közül nevezi ki.
(4) A Tanács a miniszter által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el feladatát.
(5) A Tanács valamennyi tagjának kijelölése és a megbízásának átvétele után kezdi meg mûködését. A Tanács elsõ ülését

a miniszter hívja össze.
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(6) A szabályszerûen összehívott ülésen a Tanács akkor döntésképes, ha a tagok több mint fele a szavazásban részt vesz.
A Tanács minden tagjának egy szavazata van. A Tanács a döntéseit a jelen lévõ tagok többségének egyetértésével
hozza meg.

(7) A Tanács mûködésének részletes szabályait a miniszter által jóváhagyott ügyrend határozza meg. A Tanács
az ügyrendjét, illetve annak módosítását a tagok legalább kétharmadának az egyetértésével fogadja el.

61. § (1) A miniszter az Alap forrásainak felhasználása, a pályázati kiírások elkészítése, a beérkezõ pályázatok elbírálása,
valamint a támogatott célok meg valósulásának szakmai ellenõrzése érdekében rendelet útján kilenc tagú
kollégiumokat hoz létre. A kollégium létrehozására vonatkozó miniszteri rendeletben meg kell határozni a kollégium
elnevezését és azt, hogy az 56.  § (1) bekezdés a)–j) pontja szerinti mely tevékenységi körét támogatja.

(2) A kollégium
a) három tagja a 71.  § és 72.  § szerinti civil jelöltállítási rendszeren keresztül kerül megválasztásra,
b) három tagot a kormányzati ágazati szakpolitikai feladatot ellátó miniszter – a jogszabályok elõkészítésében  való

társadalmi részvételrõl  szóló törvény rendelkezései szerint – az általa vezetett minisztériummal stratégiai
partnerségi megállapodást kötött civil szervezetekkel történt egyeztetést követõen delegál,

c) három tagot pedig a miniszter a jogszabályok elõkészítésében  való társadalmi részvételrõl  szóló törvény
rendelkezései szerint, a minisztériumával stratégiai partnerségi megállapodást kötött civil szervezetekkel történt
egyeztetést követõen saját hatáskörében jelöli ki.

(3) A kollégium elnökét a kollégium tagjai közül a miniszter nevezi ki.
(4) A kollégium akkor döntésképes, ha a tagjainak több mint fele a szavazásban részt vesz. A kollégium minden tagjának

egy szavazata van. A kollégium a döntéseit a tagok legalább felének egyetértésével hozza meg.
(5) A kollégium mûködésének szabályait – a jogszabályok és a Tanács vonatkozó döntéseinek keretein belül –

ügyrendjében maga határozza meg. A kollégium az ügyrendjét, illetve annak módosítását a tagok legalább
kétharmadának egyetértésével fogadja el és a miniszter hagyja jóvá.

(6) A kollégiumnak a Tanács által meghatározott támogatási célok alapján, a Tanács elnökének egyetértésével tárgyév
február 15-éig döntenie kell a pályázatok kiírásáról. A Tanács elnökének egyetértése vagy a döntés hiányában
a pályázat kiírásáról a Tanács a kollégium javaslatának megérkezésétõl, vagy a döntés hiányában a határidõ eredmény
elteltétõl számított tizenöt napon belül köteles dönteni.

(7) A (6) bekezdés szerinti pályázat elbírálásáról a kollégium dönt. Amennyiben a Tanács elnöke a kollégiumnak a pályázat
elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért egyet, akkor azt – a döntés végrehajtásának felfüggesztésével
egyidejûleg, indokolással – végleges elbírálás végett a Tanács elé terjeszti, amelyrõl a Tanács tizenöt napon belül
köteles ülésén dönteni.

(8) A kollégium döntéseit egyszerû többséggel hozza.
(9) A Tanács döntései a kollégiumok számára kötelezõek.

62. § (1) A kollégium döntéseiben nem vehet részt a Tanács elnöke és tagja.
(2) A Tanács elnökének és tagjainak, a kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak

érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata érvénytelen.
(3) A Tanács elnöke és tagja, a kollégium vezetõje és tagja nem vehet részt olyan pályázat elbírálásában, amelynek

megítélésénél tõle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.
(4) Az összeférhetetlenségrõl legkésõbb a pályázat elbírálására összehívott ülést megelõzõ öt nappal az érintettnek

írásban az Alapkezelõ részére nyilatkoznia kell. Az összeférhetetlenség kérdésében felmerült vita esetén a kollégium,
illetve a Tanács öt napon belül sorra kerülõ ülésén zárt napirendi pont keretében dönt.

(5) Ha az érintett az összeférhetetlenség fennállásáról  valótlanul nyilatkozik vagy  valótlan adatot szolgáltat, a Tanács
elnöke javaslatot tesz a tisztségviselõ visszahívására. A 60.  § (2) bekezdés a) pontja alapján megválasztott tag helyett új
tag megválasztását a civil jelöltállítási rendszeren keresztül bejelentkezett szervezetek képviseletére jogosult
elektorok útján, a 60.  § (2) bekezdés b) pontja alapján kijelölt tag helyett új tag kijelölését az Országgyûlés illetékes
szakbizottsága útján kell kezdeményezni.

63. § A Tanács az ügyrendje alapján, a kollégiumi struktúra figyelembevételével a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi
Tanácsban civil szervezetek képviseletét ellátó öt személy delegálásáról a tagok legalább kétharmadának
egyetértésével hoz döntést.
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21. Az Alap mûködése

64. § Az Alapot a miniszter felügyelete vagy irányítása alá tartozó, miniszteri rendeletben kijelölt önálló központi
költségvetési szerv (a továbbiakban: Alapkezelõ) kezeli. Az Alapkezelõ felel a kollégiumi döntések elõkészítésének és
végrehajtásának törvényességéért, valamint ellátja az Áht. 54/A.  §-ában meghatározott feladatokat.

65. § (1) A Tanács és a kollégiumok tagjait – a kijelölésüket, illetve megválasztásukat követõ harminc napon belül – a miniszter
bízza meg. A Tanács és a kollégiumok tagjainak megbízatása négy évre szól.

(2) A Tanács és a kollégiumok tagjainak költségátalányát és költségtérítése elszámolásának szabályait a miniszter
az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg. A költségátalány és költségtérítés 
egy hónapra járó összege a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének felét nem haladhatja meg.

66. § (1) Nem lehet a Tanács tagja, és a kollégium tagja
a) politikai párt vezetõ testületének tagja, tisztségviselõje,
b) állami vezetõ, országgyûlési képviselõ, az Európai Parlament tagja, megyei (fõvárosi), települési önkormányzat

képviselõ-testületének tagja, polgármester, alpolgármester,
c) a Tanács tagjának vagy a kollégium tagjának közeli hozzátartozója,
d) az, aki a jelölését megelõzõ öt éven belül olyan civil szervezet vezetõ tisztségviselõje volt, amely megszûnt,

és a megszûnését megelõzõ kettõ éven belül keletkezett állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó-
és vámtartozás megfizetésére a szervezetet vagy jogutódját jogerõs hatósági vagy bírósági határozat kötelezte,
és ennek nem tett eleget, kivéve, ha vezetõ tisztségviselõi megbízatására kifejezetten a szervezet anyagi
helyzetének rendezése érdekében került sor,

e) az, akinek a megbízatása visszavonással szûnt meg,
f) az, aki a megelõzõ mindkét ciklusban az Alap valamely testületének tagja volt.

(2) A Tanács tagja és a kollégium tagja a megbízásakor nyilatkozik, hogy nem áll fenn vele szemben az (1) bekezdésben
foglalt kizárási ok. Ha a kizárást megalapozó körülmény a megbízást követõen keletkezik, a tag köteles
az összeférhetetlenséget az azt megalapozó körülmény keletkezésétõl számított harminc napon belül megszüntetni.

(3) A Tanács tagjával és a kollégium tagjával kapcsolatos kizárási okot a (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételt, illetve
határidõ lejártát követõen a miniszterhez bárki bejelentheti. A miniszter a bejelentés megalapozottsága esetén
a bejelentéstõl számított harminc napon belül dönt az érintett személy megbízásának visszavonásáról.

67. § (1) E törvény alkalmazásában a civil szervezet a Tanács tagjának, a kollégium tagjának, és a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról  szóló törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti döntés-elõkészítésben közremûködõ
személynek az érdekeltségi körébe tartozik, ha
a) a tag, illetve a döntésben közremûködõ személy vagy ezek közeli hozzátartozója

aa) az alapítvány alapítója, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje, a civil szervezet 
ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja,

ab) a civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) a tag tekintetében az a) pontban foglalt feltételek a vizsgált idõpontot megelõzõ három éven belül bármikor

fennálltak.
(2) A Tanács és a kollégium tagja megbízásakor nyilatkozik az érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetekrõl, valamint

az érdekeltségi kör megváltozását az ezt megalapozó körülmény bekövetkezésétõl számított tizenöt napon belül
bejelenti a Tanács elnökének. A Tanács elnöke a bejelentést követõ tizenöt napon belül gondoskodik a tag
érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek nevének honlapon (Civil Információs Portálon) történõ közzétételérõl.
A Knyt. szerinti döntés-elõkészítésben közremûködõ személy érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek nevét
közzé kell tenni, a közzététel szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.

68. § (1) A Tanács tagjának megbízatása megszûnik
a) a megbízatás idõtartamának lejártával, illetve a (3) bekezdésben foglalt esetben,
b) a tisztségrõl történõ lemondásával,
c) halálával vagy
d) megbízásának visszavonásával.
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(2) A kollégium tagjának megbízatása megszûnik
a) a megbízatás idõtartamának lejártával, illetve a (3) bekezdésben foglalt esetben,
b) a tisztségrõl történõ lemondásával,
c) halálával,
d) megbízásának visszavonásával,
e) a kollégium megszûnése esetén.

(3) A civil jelöltállítási rendszerben újra nem választott tanácsi, kollégiumi tagok megbízatása megszûnik a testület új
tagjainak a 65.  § (1) bekezdése szerinti megbízása napján.

(4) A Tanács tagja és a kollégium tagja a tisztségérõl  való lemondását írásban, az õt megválasztó, kijelölõ vagy felkérõ
személyhez vagy szervhez jelenti be.

(5) Vissza kell vonni a Tanács tagjának és a kollégium tagjának megbízását, ha
a) feladatát folyamatosan, kilencven napot meghaladóan nem képes ellátni,
b) összeférhetetlenségét határidõben nem szünteti meg,
c) egy naptári év során az ülések több mint egyharmadán nem vesz részt, vagy
d) tisztségére méltatlanná válik.

(6) A miniszter jogosult a saját hatáskörében kijelölt és megbízott tag megbízását indokolás nélkül bármikor visszavonni.
(7) Ha a civil jelöltállítási rendszerben megválasztott tag megbízatása – a megbízatás idõtartamának lejárta kivételével –

megszûnik, helyébe a civil jelöltállítási rendszerben egyazon elektori gyûlésen a Tanácsba vagy a kollégiumba jelölt,
a tag után legtöbb szavazatot elért, tagi tisztséget nem viselõ személyt (a továbbiakban: póttag) kell megbízni.
A póttag megbízatásának megszûnésére e bekezdést kell alkalmazni.

(8) A megbízatás megszûnése esetén a miniszter gondoskodik a megüresedett hely betöltésérõl:
a) a miniszteri delegált esetében a miniszter az új miniszteri delegáltat a megbízatás megszûnésétõl számított

harminc napon belül bízza meg;
b) a póttagot – a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a civil jelöltállítási rendszerben megválasztott tag

megbízatásának megszûnésétõl számított harminc napon belül kell megbízni, póttag hiányában a miniszter
a tagság megszûnésérõl  való tudomásszerzéstõl számított harminc napon belül megindítja a 71–72.  § szerinti
eljárást.

(9) A (8) bekezdés alapján megbízott tag megbízatása a 65.  § (1) bekezdés szerinti idõtartamból hátramaradt idõtartamra
szól.

69. § (1) A Tanács és a kollégiumok ülései nyilvánosak.
(2) A Tanács, illetve a kollégium zárt ülésrõl vagy a napirendi pont zárt tárgyalásáról dönthet, ha a személyiségi jogok

védelme, a személyes adatok védelme vagy a testület mûködõképességének fenntartása ezt indokolja. A zárt ülésen
hozott döntést közzé kell tenni. A zárt ülés, valamint a napirendi pont zárt tárgyalásának elrendeléséhez a jelen lévõ
tagok kétharmadának egyetértése szükséges.

(3) Az Alapkezelõ – a Knyt. 3.  §-ában foglaltak szerint – biztosítja a nyertes pályázattal és az elnyert támogatással
kapcsolatos, kezelésében lévõ adatok nyilvánosságát.

(4) A pályázati felhívást és a hozzá kapcsolódó döntéseket az Alap honlapján (Civil Információs Portálon) és az alapkezelõ
honlapján közzé kell tenni.

(5) Az Alap mûködésének nyilvánossága érdekében a Miniszter a Civil Információs Portál keretein belül internetes
honlapot mûködtet. A honlapon közzétételre kerül
a) a Tanács és a kollégiumok döntése a döntés meghozatalától számított harminc napon belül,
b) a Tanács és a kollégiumok tagjainak neve,
c) a tanácsi és kollégiumi tagok 67.  § (1) bekezdése szerinti érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek neve,
d) a pályázati felhívás, a részletes pályázati kiírás,
e) a pályázati azonosító, a támogatás célja, a pályázó neve, címe, adószáma, képviselõjének neve, a pályázatot kiíró

kollégium megnevezése, a pályázati felhívás címe, az igényelt és elnyert összeg, továbbá ha a pályázó valamely
tanácsi, illetve kollégiumi tagnak a 67.  § (1) bekezdése szerinti érdekeltségi körébe tartozik, a pályázati adatok
között közzétételre kerül e tanácsi, illetve kollégiumi tag neve,

f) a 70.  § szerinti beszámoló,
g) a Tanács és a kollégiumok nyilvános üléseinek helye, idõpontja, napirendje.
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70. § (1) A kollégiumok és az Alapkezelõ minden év március 31-éig megküldik a Tanácsnak az elõzõ évi tevékenységükrõl,
valamint az Alap mûködésével kapcsolatos tapasztalataikról – a miniszter rendeletében meghatározott szempontok
szerint – elkészített beszámolót.

(2) A Tanács minden év április 30-áig megküldi az Országgyûlés illetékes szakbizottságának az Alap testületeinek és
az Alapkezelõ elõzõ évi tevékenységérõl, valamint az Alap, illetve a támogatási rendszer mûködésérõl  szóló
– a miniszter rendeletében meghatározott szempontok szerint elkészített és a tagok legalább kétharmadának
egyetértésével elfogadott – beszámolóját.

(3) A Tanács, a kollégiumok és az Alapkezelõ a feladatkörüket érintõ kérdésben a miniszteri megkeresés kézhezvételét
követõ harminc napon belül tájékoztatják a minisztert.

22. A civil jelöltállítási rendszer

71. § (1) A civil jelöltállítási rendszeren keresztül a Tanács 60.  § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott számú tagját,
és a kollégium 61.  § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott számú tagját elektorok jogosultak megválasztani.
A Tanács tagjának és a kollégium tagjának választására azon civil szervezetek jogosultak, amelyek országos vagy
legalább területi hatókörrel mûködnek.

(2) Az egyes kollégiumok létszámát és az elektori gyûlések részletes szabályait a miniszter a 61. § (1)–(2) bekezdése szerint
határozza meg.

(3) A civil jelöltállítási rendszerbe azon legalább területi, illetve országos hatókörû civil szervezetek küldhetnek
elektorokat, amelyek a miniszter ez irányú felhívására a jelöltállítási rendszerben  való részvételi szándékukat
a felhívásban meghatározott módon jelzik. A jelentkezési határidõ nem lehet rövidebb harminc napnál. Az e §-nak
megfelelõ civil szervezet egy elektort delegálhat, egy választási eljárásban minden személy csak egy civil szervezet
képviseletében járhat el elektorként. Azt, hogy a civil szervezet melyik elektori gyûlésen kíván elektort állítani,
a jelentkezésben fel kell tüntetni.

(4) A civil szervezetek elektori gyûlését a miniszter hívja össze. Az elektori gyûlés helyét, idõpontját és
a mandátumvizsgálat módját, az ügyrendet is tartalmazó hirdetmény útján kell közzétenni a Civil Információs
Portálon.

72. § (1) A Tanácsnak és a kollégiumnak a civil jelöltállítási rendszer keretében megválasztandó tagját az elektorok egyéni listás
szavazással választják meg, az e törvényben meghatározott szabályok szerint.

(2) A szavazólapon minden olyan jelölt neve feltüntetésre kerül, aki a jelen lévõ elektorok tíz százalékának támogatását
az erre irányuló nyílt szavazás során elnyeri. Az egy testületbe jelölt, de meg nem választott személyek a kapott
szavazatok sorrendje szerint póttagi listára kerülnek. Testületi taggá választott személy egy másik testület póttagi
listáján nem szerepelhet. Ha a jelöltet több testületbe is jelölik, de egyikbe sem választják tagnak, a jelölt a választást
követõen nyilatkozik, hogy mely póttagi listán kíván szerepelni.

(3) A szavazólapon minden elektor legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tagot az adott eljárás során meg kell
választani.

(4) A Tanács tagjai és a kollégiumok tagjai azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztandó tagok száma szerint a legtöbb
szavazatot kapták. Szavazategyenlõség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlõ számú szavazatot elért
jelöltek közül melyik jelölt szerez megbízatást.

XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Felhatalmazó rendelkezések

73. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a civil szervezetek gazdálkodó és adománygyûjtõ tevékenységével kapcsolatos
részletes szabályokat, valamint a közhasznúsági melléklet formai és tartalmi követelményeit rendeletben állapítsa
meg.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) az Alap kezelõ szervének kijelölését, az Alap kezelésének, az Alap mûködésére fordítható forrás mértékének,

a visszatérítendõ támogatás és az Alap felhasználásának a részletes szabályait, az ellenõrzés és beszámolás
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rendjét, valamint a pályázati rendszerre vonatkozó további elõírásokat az államháztartásért felelõs miniszterrel
egyetértésben,

b) a Civil Információs Portál, a Civil Információs Centrumok hálózata, illetve a támogatások összehangolását szolgáló
monitoringrendszer mûködtetésének és az e törvényben meghatározott adatok honlapon történõ
közzétételének részletes szabályait,

c) a Tanács és a kollégium létesítésére, mûködésére, valamint az összeférhetetlenségre és a nyilvánosságra hozatalra 
vonatkozó részletes eljárási szabályokat,

d) az Alap testületeinek tevékenységével és az Alap mûködésével kapcsolatos beszámolók tartalmi elemeit,
a beszámolás rendjét,

e) a Tanács tagjának és a kollégium tagjának járó költségátalány és a költségtérítése elszámolásának szabályait
az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben,

rendeletben szabályozza.

24. Hatálybalépés

74. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E törvény 3–12.  §, 13.  § (1) bekezdése, 14.  § (1) bekezdése, 15–50.  §, 53–54.  §, 56–59.  §, 73.  § (2) bekezdés b) pontja,

valamint a 75.  § és a 209.  § 2012. január 1. napján lép hatályba.
(3) E törvény 80.  § e) pontja 2012. január 2. napján lép hatályba.
(4) E törvény 13.  § (2) és (3) bekezdése, valamint a 14.  § (2) bekezdése 2012. június 30. napján lép hatályba.

25. Átmeneti rendelkezések

75. § (1) 2012. január 1. napját követõen csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást – ide nem értve az 54.  §
szerinti támogatásokat –, amely a 30.  § szerint letétbe helyezte beszámolóját.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 2012. évi költségvetési forrás terhére nyújtott támogatás
tekintetében
a) a sportról  szóló 2004. évi I. törvény szerinti szervezetekre, illetve
b) az államháztartásról  szóló törvény alapján a fejezetet irányító szerv vezetõje által az államháztartásért felelõs

miniszterrel egyetértésben megállapított fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésérõl, felhasználásáról  szóló
rendelet által az (1) bekezdés alkalmazása alól mentesített elõirányzatokra.

(3) A 8.  § (1) bekezdésben meghatározott jogok, amelyekkel e törvény hatálybalépésének idõpontjában a 8.  §
rendelkezéseivel ellentétesen más személy rendelkezik, e törvény hatálybalépésével kártalanítás ellenében a törvény
erejénél fogva az egyesületre szállnak vissza. A kártalanítás összegét a felek megállapodása hiányában az egyesület
székhelye szerint illetékes bíróság állapítja meg a jogoknak azok visszaszállása idõpontjában képviselt  valós piaci
értéke alapján.

(4) E törvény 27–29.  §-ait elõször a 2012. évben kezdõdõ üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni.
(5) Az e törvény hatálybalépése elõtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedõen közhasznú jogállás esetében

a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május 31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvény
hatálybalépése elõtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása
közhasznú. Az e törvény hatálybalépése elõtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedõen közhasznú
jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek  való megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig
kezdeményezheti az e törvénynek megfelelõ közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. június 1. napjától csak
az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és
a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. 2014. június 1. napjától a szervezet
nyilvántartására illetékes szerv törli az e törvény hatálybalépése elõtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve
kiemelkedõen közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását, kivéve ha a szervezet igazolja, hogy az e törvény
szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránt kérelmét benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet
a törvényi feltételeknek megfelel.

(6) A 2012. január 1. napja elõtt indított és folyamatban lévõ közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti eljárásokra
a 2011. december 31. napján hatályos szabályok irányadóak azzal, hogy kiemelkedõen közhasznú jogállás nem
állapítható meg, az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy annak eredményeként közhasznú jogállás vehetõ
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nyilvántartásba. E rendelkezés  miatt módosuló eljárások változásáról a nyilvántartásba vételre illetékes szerv értesíti
a kérelmezõt.

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti eljárások elbírálásához az e törvényben meghatározott adatok nem állnak rendelkezésre,
a nyilvántartásra illetékes szerv a közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges adatok pótlására hívja fel
a kérelmezõt. A hiányzó adatok pótlása teljes bizonyító erejû magánokiratban történik.

(8) Az e törvény hatálybalépése elõtt megkötött közszolgáltatási szerzõdésre e törvény rendelkezéseit nem lehet
alkalmazni.

(9) Az e törvény hatálybalépését megelõzõ két üzleti év számviteli beszámolója és közhasznúsági jelentése letétbe
helyezhetõ.

(10) A Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló törvény alapján nyújtott támogatások tekintetében a kezelõi feladatokat
az Alapprogram megszûnését követõen a Wekerle Sándor Alapkezelõ látja el. E törvény hatálybalépését megelõzõen
kötött támogatási szerzõdésekkel kapcsolatos kollégiumi hatásköröket a Wekerle Sándor Alapkezelõ gyakorolja.

(11) A Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló törvény alapján a civil jelöltállítási rendszerben választási eljárás lefolytatása
nem lehetséges, a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa és kollégiumai tagjainak megbízatása e törvény
hatálybalépésének napjával megszûnik.

(12) A Nemzeti Együttmûködési Alap testületei a 70.  § szerinti beszámolók benyújtására elsõ alkalommal a 2012. évre
vonatkozóan kötelezettek.

(13) A 61.  § (6) bekezdésben foglaltakat a 2012. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pályázatok kiírásáról
március 15-éig kell dönteni.

26. Az Európai Unió jogának  való megfelelés

76. § Ez a törvény
a) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról  szóló,

2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 11. cikk (1) bekezdés g) pontjának és 21. cikkének;
b) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz

 való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK,
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv
hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv
24. cikkének;

c) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából  való belépésének 
és tartózkodásának feltételeirõl  szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés
b) pontjának

 való megfelelést szolgálja.

27. Módosító rendelkezések

77. § A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 326.  § (12) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[Az illetékesség megállapításánál a (2) és (5) bekezdés szabályait kell alkalmazni a következõ törvények alapján indult
felülvizsgálati eljárásokban:]
„h) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló
törvény,”

78. § A polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 119.  § (8) bekezdés c) pontjában az „a társadalmi szervezet”
szövegrész helyébe „az egyesület” szöveg lép.

79. § (1) A Ptk. 1.  §-ában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe a „civil szervezetek” szöveg, 19/A.  § (3) bekezdésében
a „társadalmi szervezet (pl. egyesület)” szöveg helyébe az „egyesület” szöveg lép.

(2) A Ptk. 61–64.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„61.  § (1) Az egyesület olyan Magyarországon önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkezõ szervezet, amely
az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi
tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy.
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(2) Egyesület elsõdlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása céljából nem hozható létre, ilyen
tevékenységet csak a célja meg valósításának elõmozdítása érdekében, kiegészítõ jelleggel végezhet.
(3) Az egyesület alapításához az szükséges, hogy legalább 10 alapító tag az egyesület megalakítását kimondja,
az egyesület alapszabályát elfogadja, ügyintézõ és képviseleti szerveit megválassza és Magyarországon székhellyel
rendelkezik.
(4) Az egyesület megalapítását követõen kérni kell annak nyilvántartásba vételét. Az egyesület nyilvántartásba vétele
nem tagadható meg, ha az egyesület
a) alapszabályában foglalt célok és tevékenységek nem ellentétesek az Alaptörvénnyel, és
b) alapítói eleget tettek a törvényben elõírt követelményeknek.
(5) Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja, ha annak önálló
ügyintézõ és képviseleti szerve van, továbbá rendelkezik a mûködéséhez szükséges vagyonnal.
(6) Az egyesület a nyilvántartásba vételével jön létre. Az alapszabály módosítása esetén az egyesület nyilvántartásba
vételére irányadó szabályokat kell alkalmazni.
62. § (1) Az egyesület alapszabályában rendelkezni kell a szervezet nevérõl, céljáról és székhelyérõl, szervezetérõl,
a tagsági jogviszony keletkezésének és megszûnésének módjáról és feltételeirõl.
(2) Az egyesület alapszabálya az abban meghatározott célkitûzéseknek megfelelõen biztosítja a szervezet mûködését,
elõsegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését.
(3) Az egyesület tagja
a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;
b) választhat és választható az egyesület szerveibe;
c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek;
d) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának meg valósítását.
(4) Az egyesület alapszabálya különleges jogállású tagságról (pártoló tag, tiszteletbeli tag) is rendelkezhet. A pártoló
tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai
választják meg e tagságra. A különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi
szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. Költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem
lehet.
(5) Az egyesület ügyintézõ és képviseleti szervének tagja az lehet,
a) aki legalább korlátozottan cselekvõképes, kivéve, ha a cselekvõképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett
ügycsoportban korlátozta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról  szóló törvényben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló törvény hatálya alá tartozik, és
bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(6) Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértõ határozat megsemmisítése iránt bármely tag
– a határozat tudomására jutásáról számított harminc napos jogvesztõ határidõben – pert indíthat. A perindítás
a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat
végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.
(7) A vallási tevékenységet is végzõ egyesületek esetében a vallási tevékenységgel összefüggõen meghozott
határozatokra nézve a (6) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(8) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj
megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
63. § (1) Az egyesület legfõbb szerve a tagok összessége (taggyûlés) vagy a tagok által – az alapszabályban
meghatározottak szerint – közvetlenül vagy közvetett úton legfõbb szervként választott testület.
(2) Az egyesület legfõbb szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A legfõbb szervet össze
kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede vagy az alapszabályban ettõl
eltérõen meghatározott hányada – az ok és a cél megjelölésével – kéri. A legfõbb szerv ülése személyes részvétellel
elektronikus úton is lefolytatható, ha a legfõbb szerv tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton
megfelelõen igazolható, dokumentálható és ennek lehetõségét és módját a létesítõ okirat rögzíti.
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(3) Az egyesület ügyintézõ és képviseleti szerve a tagok által ilyen célból – az alapszabályban meghatározottak
szerint – közvetlenül vagy közvetett úton választott testület (elnökség) vagy személy.
(4) Az egyesület legfõbb szervének hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
b) az éves költségvetés, illetve az elõzõ évrõl  szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha törvény eltérõen nem
rendelkezik;
c) az ügyintézõ és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása;
d) az egyesület más egyesülettel  való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása;
e) az ügyintézõ és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása,
f) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfõbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
(5) Az egyesület éves költségvetésének megállapítását, a számviteli beszámoló elfogadását és az ügyintézõ és
képviseleti szerv éves beszámolójának megtárgyalását az alapszabály – a legfõbb szerv helyett – a szervezet más
szervére bízhatja.
(6) Az egyesület szervei határozatképesek, ha tagjainak több mint a fele jelen van, az alapszabály ennél magasabb
jelenléti arányt is megállapíthat. Az egyesület szervei határozataikat a jelenlévõk szótöbbségével hozzák mindazon
kérdésben, amely tekintetében az alapszabály a szótöbbség magasabb arányát nem írja elõ.
(7) Ha az egyesület szerveinek ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés
legkorábban a határozatképtelen ülést követõen, késõbbi idõpontra hívható össze. A megismételt ülés a legfõbb szerv 
esetében a megjelent tagok számától függetlenül, egyéb egyesületi szerv esetén pedig a (6) bekezdésben foglalt
rendelkezés szerint határozatképes.
64. § (1) Az egyesület megszûnik, ha
a) a legfõbb szerv döntése alapján átalakul,
b) a legfõbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenõrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszûnteti vagy megállapítja megszûnését,
e) a fizetésképtelensége  miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
(2) Az (1) bekezdés b)–e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szûnik meg. Az (1) bekezdés
b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)–d) pontjában foglalt esetekben pedig
kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
(3) A legfõbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás
eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
(4) Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérõ rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszûnt egyesület
– hitelezõi igények kielégítése után – megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott
megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.
(5) Az egyesület nyilvántartásból  való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell
megfelelõen alkalmazni.”

(3) A Ptk.74/A.  § (4) bekezdése második mondatának „az igazságügyért felelõs miniszter rendeletében” szöveg helyébe
„a szervezetek és más, civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, valamint e szervezetekkel összefüggõ egyes polgári
peres és nemperes eljárásokról  szóló törvényben” szöveg lép.

(4) A Ptk. 74/E.  § (5) bekezdésében a „hasonló célú alapítvány” szöveg helyébe „a Nemzeti Együttmûködési Alap” szöveg
lép.

(5) A Ptk. 74/E.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az alapítvány nyilvántartására, felügyeletére, törvényességi ellenõrzésére, továbbá csõd-, végelszámolási és
felszámolási eljárására, megszüntetésére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az alapítványokra vonatkozó, ott
meghatározott eltérésekkel.”

(6) A Ptk. az 578/I.  §-át követõen a következõ alcímmel és a 578/J.  §-sal egészül ki:

„6. Civil társaság
578/J.  § (1) Természetes személyek társaságot nem gazdasági érdekû közös céljaik elõmozdítására és közösségi célú
tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak (civil társaság).
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(2) A civil társaságra a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a társaságot a társasági szerzõdésben ügyvitelre kijelölt tag kivételével bármely tag azonnali hatállyal indokolás nélkül
felmondhatja, a tag halála, illetve felmondása esetén a társaság pedig csak akkor szûnik meg, ha ezáltal a tagok száma
egy fõre csökken.”

80. § A Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény
a) 62.  § (2) bekezdés d) pontjában a „társadalmi szervezetben” szövegrész helyébe a „civil szervezetben” szöveg,
b) 212/A.  § (1)–(3) bekezdésében az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg,
c) 251.  § (1) bekezdésében és 252.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetnek” szövegrész helyébe

az „egyesületnek” szöveg,
d) 254.  § (1)–(2) bekezdésében és 256.  § (3) bekezdés a)–b) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe

az „egyesület” szöveg
e) 256/A.  § (2) bekezdés a)–b) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
f) 296/B.  § (2) bekezdésében a „társadalmi szervezete” szövegrész helyébe az „egyesülete” szöveg
lép.

81.  § A pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról  szóló 1989. évi XXXIII. törvény
a) 1.  §-ában a „társadalmi szervezetekre” szövegrész helyébe az „egyesületekre” szöveg,
b) 3.  § (3) bekezdésében a „társadalmi szervezetként” szövegrész helyébe az „egyesületként” szöveg,
c) 3.  § (4) bekezdésében, a 15. és 16.  §-ában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
d) 9.  § (3) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg
lép.

82.  § Az országgyûlési képviselõk választásáról  szóló 1989. évi XXXIV. törvény 5.  § (1) bekezdésében az „a társadalmi
szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg lép.

83.  § Az országgyûlési képviselõk jogállásáról  szóló 1990. évi LV. törvény 18.  § c) pontjában a „társadalmi szervezetben”
szövegrész helyébe az „egyesületben” szöveg lép.

84.  § A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény
a) 18.  § (2) bekezdésében az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg,
b) 24.  § (2) bekezdésében és 47.  § (1) bekezdés c) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe

az „egyesület” szöveg
lép.

85.  § Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.  § (1) bekezdés d) pontjában és 57.  § (1) bekezdés e) pontjában az „a
társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg lép.

86.  § A helyi adókról  szóló 1990. évi C. törvény 3.  § (2) bekezdésében az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az
egyesület” szöveg lép.

87.  § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 58.  § (5) bekezdés
o) pontjában „a közhasznú szervezetekrõl  szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjában felsorolt
tevékenységek” szövegrész helyébe az „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység” szöveg lép.

88.  § Az 1956-os Emlékérem és Emléklap alapításáról  szóló 1991. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdésében és 1. számú
mellékletének 1.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg lép.

89.  § (1) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 2.  § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az egyesületekre és az alapítványokra e törvényt akkor kell alkalmazni, ha az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény másképpen nem rendelkezik.”
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(2) A Cstv. 3.  § (1) bekezdés a) pontjában „a sportegyesület” szöveg helyébe „egyesület, alapítvány” szövegrész, a Cstv. 3.  §
(1) d) pontjában a „sportegyesületnél az ügyintézõ képviseleti szerv” szövegrész helyébe az „alapítvány, egyesület
képviselõje” szöveg lép.

90.  § A gépjármûadóról  szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.  § b) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe
az „egyesület” szöveg lép.

91.  § (1) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 100/J.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A fejezeti kezelésû elõirányzatból civil szervezet részére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény szerint nyújtható költségvetési támogatás.”

(2) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
a) 59.  § (1) bekezdésében, 61/C.  §-ában, 86/I.  § (6) bekezdésében, 100/H.  § (1)–(3) bekezdésében, 100/J.  §

(3) bekezdésében, 101/A.  § (2) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg
lép,

b) 61/C.  §-ában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg,
c) 100/H.  § (2) bekezdésében a „társadalmi szervezethez” szövegrész helyébe az „egyesülethez” szöveg lép,
d) 104/A.  § (1) bekezdésében a „közhasznú társaság” szövegrész helyébe a „nonprofit gazdasági társaság” szöveg,
e) 120/B.  § (1) bekezdésének c) pontjában a „társadalmi szervezeteknek” szövegrész helyébe az „egyesületeknek”

szöveg
lép.

92.  § A Nemzeti Kulturális Alapról  szóló 1993. évi XXIII. törvény 2.  § (1) és (4) bekezdésében a „társadalmi szervezetek”
szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg lép.

93.  § A Magyar Vöröskeresztrõl  szóló 1993. évi XL. törvény 1.  § (1)–(2) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész
helyébe az „egyesület” szöveg lép.

94.  § A statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény
a) 6.  § (1) bekezdés i) pontjában az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg,
b) 18.  § (2) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg
lép.

95.  § A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény
a) 11.  § (1) bekezdés f) pontjában a „társadalmi szervezeteknek” szövegrész helyébe a „civil szervezeteknek” szöveg,
b) 121.  § (1) bekezdés 12. pontjában a „társadalmi szervezet, nemzeti és etnikai kisebbségi érdek-képviseleti

szervezet, kisebbségi önkormányzat, egyesület” szövegrész helyébe az „egyesület, kisebbségi érdek–képviseleti
szervezet, kisebbségi önkormányzat” szöveg

lép.

96.  § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról  szóló 1993. évi XCVI. törvény
a) 52.  § (2) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
b) 72.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetként” szövegrész helyébe az „egyesületként” szöveg
lép.

97.  § Az állattenyésztésrõl  szóló 1993. évi CXIV. törvény 3.  § 23. pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe
az „egyesület” szöveg lép.

98.  § A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a) 10.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg,
b) 84.  § (2) bekezdés o) pontjában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe a „civil szervezetek” szöveg,
c) 92.  § (3) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg
lép.
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99.  § A hegyközségekrõl  szóló 1994. évi CII. törvény 10.  § (3) bekezdésében az „a társadalmi szervezetekre” szövegrész
helyébe az „az egyesületekre” szöveg lép.

100.  § A szabadalmi ügyvivõkrõl  szóló 1995. évi XXXII. törvény 39.  § (4) bekezdésében a „társadalmi szervezete” szövegrész
helyébe az „egyesülete” szöveg lép.

101.  § A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény
a) 45.  § (3) bekezdés a) pontjában, 97.  § (3) bekezdés b) pontjában és a 98. §-t megelõzõ alcímben a „társadalmi

szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg,
b) 46.  § (1) bekezdés d) pontjában a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe az „egyesületekkel” szöveg,
c) a 98.  § (1) bekezdésben az „egyesületeket és más, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minõsülõ

– a hatásterületen mûködõ – társadalmi szervezeteket” szövegrész helyébe a „politikai pártnak és
érdekképviseletnek nem minõsülõ, a hatásterületen mûködõ egyesületeket” szöveg

lép.

102.  § A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ
egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl  szóló 1995. évi LXIV. törvény 7/A.  § c) pontjában a „társadalmi
szervezetekkel” szövegrész helyébe az „egyesületekkel” szöveg lép.

103.  § A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény
a) 32.  §-ában a „társadalmi szervezet (repülõ vagy ejtõernyõs egyesület)” szövegrész helyébe a „repülõ vagy

ejtõernyõs egyesület” szöveg,
b) 35.  §-ában az „a társadalmi szervezet (pl. egyesület)” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg
lép.

104.  § A büntetés-végrehajtási szervezetrõl  szóló 1995. évi CVII. törvény 5.  § f) pontjában és 13.  § (1) bekezdésében
a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe az „egyesületekkel” szöveg lép.

105.  § A személyi jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény
a) 1. számú melléklet 1.3. pontjában, 3. számú melléklet I. Fejezet 6. pontjában, 11. számú melléklet I. Fejezet

7. pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
b) 1. számú melléklet 3.2.5. pontjában a „társadalmi szervezettõl” szövegrész helyébe az „egyesülettõl” szöveg,
c) 1. számú melléklet 3.3. pontjában a „ , kiemelkedõen közhasznú társadalmi szervezetbõl” szövegrész helyébe

az „egyesületbõl” szöveg
d) 1. számú melléklet 8.18. pontjában az „a társadalmi szervezettõl” szövegrész helyébe az „az egyesülettõl” szöveg,
e) 1. számú melléklet 8.35. pontjában az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg
lép.

106.  § A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 22.  § (1) bekezdés d) pontjában a „társadalmi
szervezetbe” szövegrész helyébe a „civil szervezetbe” szöveg lép.

107.  § A területfejlesztésrõl és területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény
a) 8.  § (3) bekezdésében, 10/D.  § (2) bekezdésében, 14.  § (4) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész

helyébe az „egyesületek” szöveg,
b) 8.  § (10) bekezdésében az „a Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 2003. évi L. törvény 14.  § b) pontjában foglalt civil

szervezeteket” szövegrész helyébe az „az egyesülési jogról, közhasznúságról, valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény szerinti civil szervezetet” szöveg,

c) 10/D.  § (1) bekezdés be) alpontjában, 10/F.  § (1) d) pontjában az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe
az „az egyesületek” szöveg,

d) 10/F.  § (1) bekezdés b) pontjában, 16.  § (3) bekezdés b) pontjában a „gazdasági és társadalmi szervezeteknek”
szövegrész helyébe a „gazdasági szervezeteknek és egyesületeknek” szöveg,
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e) 17.  § (1) bekezdésében, 23/C.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe
az „egyesületekkel” szöveg

lép.

108.  § A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
a) 2.  §-a a „társadalmi szervezetek, valamint az egyesületek” szövegrész helyett a „civil szervezetek”,
b) 11.  § (2) bekezdés f) pontja a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyett a „civil szervezetekkel”,
c) 12.  § (1) bekezdés j) pontja a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyett a „civil szervezetek”
d) 101.  § (3) bekezdésével megállapított Tvt. 4.  § r) pontja és 118.  §-ával megállapított Tvt. 33.  § (1) bekezdése

a „társadalmi szervezet” szövegrész helyett az „egyesület”
szöveggel lép hatályba.

109.  § A fegyveres szervek hivatásos tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény
a) 21.  § (3) bekezdésében a „társadalmi szervezettel” szövegrész helyébe a „civil szervezettel” szöveg,
b) 65.  § (5) bekezdésében az „a társadalmi szervezetben” szövegrész helyébe az „a civil szervezetben” szöveg
lép.

110.  § A természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 65.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész
helyébe az „egyesületek” szöveg lép.

111.  § A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény
a) 11.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetének, a köztestületnek, az egyesülésnek és más hasonló

szervezetnek” szövegrész helyébe az „ egyesülési jog alapján létrejött szervezetének, köztestületének,
egyesülésének és más hasonló szervezetének (a továbbiakban együtt: vállalkozások társulása)” szöveg,

b) 78.  § (1) bekezdésében a „ társadalmi szervezetével, a köztestülettel, az egyesüléssel és más hasonló szervezettel”
szövegrész helyébe a „társulásával” szöveg,

c) 78.  § (6) bekezdésében a „társadalmi szervezete, köztestülete, egyesülése vagy más hasonló szervezete”
szövegrész helyébe a „társulása” szöveg

lép.

112.  § A tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint az építészek szakmai kamaráiról  szóló 1996. évi LVIII. törvény 3.  §
(2) bekezdés b) pontjában a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe az „egyesületekkel” szöveg lép.

113.  § Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl  szóló 1996. évi LXV. törvény 2.  § (1) bekezdés
b) pontjában az „a társadalmi szervezet, amelyet alapszabálya szerint sporttevékenység folytatására az egyesülési
jogról  szóló 1989. évi II. törvény” szövegrész helyébe az „az egyesület, amelyet alapszabálya szerint sporttevékenység
folytatására az egyesülési jogról  szóló törvény” szöveg lép.

114.  § (1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLVI. törvény 32.  §
(3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba: „A Tao. tv. 7.  § (1) bekezdés z) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Az adózás elõtti eredményt csökkenti:)
„z) a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerzõdés keretében, az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény szerinti
közhasznú tevékenység támogatására, vagy a Magyar Kármentõ Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak
az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti
értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
1. 20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentõ Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása
esetén,
2. további 20 százaléka tartós adományozási szerzõdés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás elõtti eredmény összege,””
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(2) A társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvény
a) 2.  § (2) bekezdés g) pontjában, 5.  § (7) bekezdésében, 6.  § (4) bekezdésében, 9.  § (1) bekezdésében és az azt

megelõzõ alcímben, a 6. számú melléklet 1. pontját megelõzõ szövegben az „a társadalmi szervezet” szövegrész
helyébe az „az egyesület” szöveg,

b) 4.  § 25. pontjában, 28/a. pontjában az „a társadalmi szervezetként” szövegrész helyébe az „az egyesületként”
szöveg,

c) 4.  § 28/a. pontjában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg,
d) 8.  § (1) bekezdés s) pontjában az „a közhasznú szervezetekrõl  szóló törvény” szövegrész helyébe az „az egyesülési

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény” szöveg,
e) 9.  § (2) bekezdés b) pontjában, 20.  § (1) bekezdés a) pontjában a „társadalmi szervezetnek” szövegrész helyébe

az „egyesületnek” szöveg,
f) 9.  § (3) bekezdés b) pontjában, 26.  § (11) bekezdésében az „a társadalmi szervezetnek” szövegrész helyébe

az „az egyesületnek” szöveg,
g) 9.  § (6) bekezdésében, 29/A.  § (1) bekezdésében, 3. számú melléklet B) Fejezet 5. pontjában, a 6. számú melléklet

címében és A) Fejezetében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
h) 16.  § (1) bekezdés c) pont ce) alpontjában az „a közhasznú szervezetekrõl  szóló törvény” szövegrész helyébe

az „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló
törvény” szöveg

i) 29/A.  § (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe az „E törvény alkalmazásában az alapítvány, a közalapítvány,
az egyesület, a köztestület közhasznú szervezetként besoroltnak tekintendõ, ha megfelel az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény VII. fejezetében
foglaltaknak.” szöveg

lép.

115.  § A hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. törvény 128/C.  § (8) bekezdésében a „társadalmi
szervezetek” szövegrész helyébe a „civil szervezetek” szöveg lép.

116.  § A lakástakarékpénztárakról  szóló 1996. évi CXIII. törvény 6.  § (1) bekezdés b) pontjában a „társadalmi szervezet”
szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg lép.

117.  § (1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról  szóló 1996. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) 4.  § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában kedvezményezett)
„a) azon
aa) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló
törvény (a továbbiakban: Civil. tv.) szerinti egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és
munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkezõ nyilatkozata évének elsõ
napja elõtt legalább két évvel, és
ab) alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkezõ nyilatkozata évének elsõ napja elõtt legalább két évvel, 
továbbá
ac) közhasznú alapítvány, egyesület és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkezõ nyilatkozat évének elsõ napja
elõtt legalább egy évvel – vagy ez idõ letelte elõtt, amennyiben az aa)–ab) pontban foglalt feltételeknek egyébként
megfelel –, közhasznú szervezetként
jogerõsen nyilvántartásba vett, és az alapszabálya, illetõleg az alapító okirata szerint a rendelkezõ nyilatkozat(ok) évét
megelõzõ év elsõ napja óta megszakítás nélkül – Civil tv.-ben meghatározott – közhasznú tevékenységgel
ténylegesen foglalkozik;”

(2) Az Szftv. 4.  § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
„h) a Nemzeti Együttmûködési Alap.”

(3) Az Szftv.
a) 4.  § (2) bekezdés c) pontjában az „a Ksztv. 4.  § (1) bekezdésének d) pontja – ezzel összefüggésben a 26.  §-ának

d) pontja – szerinti” szövegrész helyébe az „a Civil tv. 34.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti” szöveg,
b) 4.  § (2) bekezdés f) pontjában a „kiemelkedõen közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet” szövegrész helyébe

a „közhasznú alapítvány, egyesület” szöveg,

37618 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám



c) 7.  § (8) bekezdés a) pontjában az „a Ksztv. 26.  § c) pontjának megfelelõ” szövegrész helyébe az „a Civil tv. szerinti”
szöveg

lép.

118.  § A védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló 1997. évi XI. törvény
a) 96.  § (1) és (5) bekezdésében, 97.  § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában a „társadalmi szervezet”

szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
b) 96.  § (4) bekezdésében az „a társadalmi szervezetet” szövegrész helyébe az „az egyesületet” szöveg,
c) 96.  § (4) és (6) bekezdésében az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg
lép.

119.  § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról  szóló 1997. évi LXVII. törvény 123.  § (1) bekezdésében az „a társadalmi
szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg lép.

120.  § Az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
a) 8.  § (1) bekezdés c) pontjában az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg,
b) 9.  § (3) bekezdésében az „a társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe az „az egyesületekkel” szöveg,
c) 50.  § (2) bekezdés g) pontjában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg
lép.

121.  § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény
a) 5.  § (2) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
b) 5.  § (2) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg
lép.

122.  § A magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról  szóló 1997. évi LXXXII. törvény 85.  § (2) bekezdésében a „társadalmi
szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg lép.

123.  § A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény
a) 51.  § (1) bekezdésében az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg,
b) 59.  § (4) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg,
c) 149.  § g) pontjában az „az egyesülési jogról  szóló 1989. évi II. törvény szerint bejegyzett társadalmi szervezet”

szövegrész helyébe az „az egyesülési jogról  szóló törvény szerint bejegyzett egyesület” szöveg
lép.

124.  § A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl  szóló 1997. évi CXL. törvény
a) 83.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg,
b) 83.  § (6) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg
lép.

125.  § Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény
a) 144.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezeteknek” szövegrész helyébe a „civil szervezeteknek” szöveg,
b) 156.  § (4) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg,
c) 156.  § (4) bekezdésében az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg,
d) 225.  § (1) bekezdés b) pontjában a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe a „civil szervezetekkel” szöveg
lép.

126.  § A fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény
a) preambulumában az „a társadalmi szervezeteken” szövegrész helyébe az „az egyesületeken” szöveg,
b) 2.  § e) pontjában, 39.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
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c) 2.  § e) pontjában, 17.  § (3) bekezdésében, 21.  § (2) és (4) bekezdésében, 24.  § (2) bekezdésében, 25.  §
(2) bekezdésében, 39/A. §-ában, 44.  § (1) bekezdés a) pontjában, IX. Fejezetének címében, 45.  § (1) és
(3) bekezdésében, 48.  § (7) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg,

d) 17.  § (5) bekezdésében, 17/B.  § (6) bekezdésében, 47.  § (7) bekezdésében a „társadalmi szervezetekkel”
szövegrész helyébe az „egyesületekkel” szöveg,

e) 25.  § (4) bekezdésében a „társadalmi szervezettel” szövegrész helyébe az „egyesülettel” szöveg,
f) 46.  § (2) bekezdés a) pontjában a „társadalmi szervezeteket” szövegrész helyébe az „egyesületeket” szöveg,
g) 55.  § (1) bekezdés f) és j) pontjában a „társadalmi szervezeteknek” szövegrész helyébe az „egyesületeknek” szöveg
lép.

127.  § A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és mezei õrszolgálatról  szóló 1997. évi CLIX. törvény 10/B.  §-ában,
15.  § (6) bekezdésében, 23.  § (4) bekezdésében az „a társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe az „az
egyesületekkel” szöveg lép.

128.  § A büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. törvény
a) 58.  § (3) bekezdésében az „a közhasznú szervezetekrõl  szóló törvény” szövegrész helyébe az „az egyesülési jogról,

a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény” szöveg,
b) 71.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetet” szövegrész helyébe az „egyesületet” szöveg,
c) 178.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
d) 268.  § (2) bekezdésében a „társadalmi szervezettõl” szövegrész helyébe az „egyesülettõl” szöveg
lép.

129.  § A géntechnológiai tevékenységrõl  szóló 1998. évi XXVII. törvény
a) 5.  § (2) bekezdésének j) pontjában a „társadalmi szervezeteknek” szövegrész helyébe az „egyesületeknek” szöveg,
b) 5.  § (4) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg
lép.

130.  § Az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló 1998. évi XXVIII. törvény
a) 47.  §-ában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg,
b) 48.  § (1) bekezdésében az „A Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló törvény” szövegrész helyébe az „Az egyesülési

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény” szöveg
lép.

131.  § A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  szóló
1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1.  §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„g) egészségvédelmi érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet: az egyesülési jogról  szóló törvény alapján
létrehozott egyesület, ha az alapszabályában meghatározott célja dohányzás visszaszorítása, e célnak megfelelõen
legalább két éve mûködik, továbbá az ilyen egyesületek szövetsége.”

132.  § A közterület-felügyeletrõl  szóló 1999. évi LXIII. törvény 6.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezettel” szövegrész
helyébe az „egyesülettel” szöveg lép.

133.  § A szabálysértésekrõl  szóló 1999. évi LXIX. törvény 128/A. §-át megelõzõ alcímben, a 152/B.  § (1)–(3) bekezdésében és
az azt megelõzõ alcímben a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg lép.

134.  § A gazdasági kamarákról  szóló 1999. évi CXXI. törvény
a) preambulumában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg,
b) 2.  § e) pontjában, az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg,
c) 3.  § (4) bekezdésében, 6/A.  §-ában, 43.  § (2) és (3) bekezdésében az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe

az „az egyesületek” szöveg,
d) 43.  § (3) bekezdés b) pontjában az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg
lép.
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135.  § A kémiai biztonságról  szóló 2000. évi XXV. törvény 25.  § (4) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész
helyébe az „egyesületek” szöveg lép.

136.  § A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Kúria elnöke
tiszteletdíjáról és juttatásairól  szóló 2000. évi XXXIX. törvény 27.  § (5) bekezdésében az „a közhasznú szervezetekrõl
 szóló törvényben” szövegrész helyébe az „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvényben” szöveg lép.

137.  § A víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. törvény 79.  § (2) bekezdés b) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész
helyébe az „egyesület” szöveg lép.

138.  § A hulladákgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény 34.  § (1) és (3) bekezdésében a „társadalmi szervezetek”
szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg lép.

139.  § A számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény 3.  § (1) bekezdésének 4. c) alpontjában az „a társadalmi szervezet” szövegrész
helyébe az „az egyesület” szöveg lép.

140.  § A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról  szóló 2000. évi CXII. törvény 1. §-ában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe
az „egyesületek” szöveg lép.

141.  § Az egészségügyi közvetítõi eljárásról  szóló 2000. évi CXVI. törvény
a) 6.  § (4) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület, alapítvány” szöveg,
b) 6.  § (5) bekezdésében az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület, alapítvány” szöveg
lép.

142.  § A tankönyvpiac rendjérõl  szóló 2001. évi XXXVII. törvény 27.  § (2) bekezdésében az „a közhasznú szervezetekrõl  szóló
1997. évi CLVI. törvény” szövegrész helyébe az „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény” szöveg lép.

143.  § A magyar hõsök emlékének megörökítésérõl és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl 2001. évi LXIII. törvény 3. §-ában
az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg lép.

144.  § A büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjáról  szóló 2001. évi LXXXV. törvény
a) 35.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe az „egyesületekkel” szöveg,
b) 1. számú mellékletének V. fejezet C) pontjának harmadik francia bekezdésében a „társadalmi szervezetben, egyéb

civil szervezetben” szövegrész helyébe a „civil szervezetben” szöveg
lép.

145.  § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról  szóló 2001. évi XCV. törvény
a) 24.  § (3) bekezdésében a „társadalmi szervezettel” szövegrész helyébe az „egyesülettel” szöveg,
b) 46.  § (3) bekezdésében a „társadalmi szervezetnél” szövegrész helyébe az „egyesületnél” szöveg,
c) 234.  §-ában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg
lép.

146.  § A felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. törvény 13.  § (4) bekezdésében az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe
az „az egyesület” szöveg lép.

147.  § Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes
kérdéseirõl  szóló 2001. évi CVIII. törvény 16/C.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe
az „egyesületek” szöveg lép.
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148.  § (1) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 2.  § (1) bekezdés
g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki:)
„g) azon egyesületek tevékenységére, amelyeknél az alapszabály pótlólagos befizetésre, illetve a szolgáltatások
csökkentésére hívja fel tagjait, és üzleti tevékenységük kizárólag az 1. számú melléklet A) részének 19. ágazatában
szereplõ kockázatra terjed ki, és a biztosítási díjbevétel és a tagdíjbevétel együttes összege nem haladja meg az évi
50 millió forintot, és az összes bevételnek legalább a felét az egyesület tagjai fizették be,”

(2) A Bit. 10.  § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egyes szervezeti formákra)
„c) kölcsönös biztosító egyesület esetén a Ptk. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény (a továbbiakban: Etv.),”
(elõírásait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.)

(3) A Bit. 19–27.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A kölcsönös biztosító egyesület
19. § (1) A kölcsönös biztosító egyesület olyan kölcsönösségi alapon mûködõ egyesület, amely kizárólag tagjával
kötött szerzõdés alapján, biztosítási díj ellenében, a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események
bekövetkezése esetében, biztosítástechnikai elvek alapján, elõre meghatározott szolgáltatást nyújt.
(2) A kölcsönös biztosító egyesületbe történõ belépés feltétele a biztosítási szerzõdés létrejötte.
(3) A biztosítási szerzõdés megszûnésével – ha az egyesület alapszabálya másként nem rendelkezik – a tagsági
jogviszony nem szûnik meg, feltéve, ha
a) a tag eleget tesz a tagdíjfizetési kötelezettségének,
b) a tagdíjfizetésre nem kötelezett tag eleget tesz a tagsági jogviszonyából eredõ egyéb kötelezettségének és egy
éven belül új biztosítást köt.
20. § (1) A kölcsönös biztosító egyesület esetében a 66.  § szerinti induló tõkén belül a pénzbeli hozzájárulásnak
legalább 70 százalékot kell elérnie.
(2) A kölcsönös biztosító egyesület a tevékenységi engedélyét kizárólag akkor kaphatja meg, ha az induló tõke
pénzbeli hozzájárulási részét teljes egészében befizették.
(3) A biztosító egyesület elnevezésében köteles egyértelmûen utalni arra, hogy kölcsönös biztosító egyesületi
formában tevékenykedik.
21. § A kölcsönös biztosító egyesület hitel-, illetve kezesi biztosítási, valamint viszontbiztosításba vételi tevékenységet
nem végezhet.
22. § (1) A kölcsönös biztosító egyesület alapszabályában – a Ptk.-ban foglaltakon túl – rendelkezni kell:
a) a kölcsönös biztosító egyesület tevékenységi körérõl,
b) induló tõkéjérõl és annak befizetési módjáról,
c) a tagdíj kialakításának elveirõl, mértékérõl, fizetésének módjáról,
d) az eredmény felhasználási elveirõl,
e) a veszteség rendezésének módjáról,
f) a tagok által teljesítendõ kötelezõ pótlólagos befizetésrõl, továbbá – a (2) bekezdésben meghatározott esetet
kivéve – a szolgáltatás csökkentésérõl arra az esetre, ha más források nem elégségesek az egyesület tárgyévi
kötelezettségeinek teljesítésére,
g) megszûnés esetén az egyesületi vagyon felhasználásáról, a fennálló kötelezettségek, ezen belül a biztosítási
kötelezettségek elkülönített rendezésérõl,
h) a kölcsönös biztosító egyesület átalakulására – beleértve a 27.  § (1) bekezdésben foglalt esetet is –, feloszlására
vonatkozó – legfõbb szervhez intézett – indítvány elõterjesztésének szabályairól.
(2) A kölcsönös biztosító egyesület által kötött felelõsségbiztosítási szerzõdés esetén az (1) bekezdés f) pontjában
foglaltak szerinti szolgáltatáscsökkentésre nincs lehetõség.
(3) A százfõs taglétszámot egy naptári éven keresztül átlagosan meghaladó kölcsönös biztosító egyesület legfõbb
szerve a következõ évi rendes ülésén köteles
a) páratlan számú, de legalább három, legfeljebb tizenegy tagú igazgatótanácsot és
b) páratlan számú, de legalább három, legfeljebb tizenöt tagú felügyelõbizottságot
választani.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában az alapszabályban foglalt elnevezéstõl függetlenül
a) igazgatótanács alatt az egyesület ügyintézõ és képviseleti szerve,
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b) felügyelõ bizottság alatt az egyesület ügyintézõ és képviseleti szervének ellenõrzését ellátó testület értendõ.
(5) Az igazgatótanács és a felügyelõ bizottság tagjait – az alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a legfõbb szerv
titkos szavazással, az alapszabályban meghatározott idõtartamra választja meg. Az igazgatótanács és
a felügyelõbizottság tagjainak a megbízatása az érintett személy elfogadó nyilatkozatával jön létre.
(6) A legfõbb szervet az alapszabályban meghatározott módon, a tagjainak küldött meghívó útján kell összehívni.
Az alapszabály rendelkezhet úgy is, hogy azoknak a tagoknak, akik ezt kívánják, a legfõbb szerv ülésérõl  szóló
meghívót elektronikus úton kell megküldeni.
(7) Az ezerfõs taglétszámot egy naptári éven keresztül átlagosan meghaladó kölcsönös biztosító egyesület esetében
a legfõbb szerv a legfeljebb ötventagú küldöttgyûlés. A küldötteket a tagok, a tagok körébõl létszámarányosan öt évre
választják. A küldöttek választásának és visszahívásának eljárási szabályait a kölcsönös biztosító egyesület
alapszabálya tartalmazza. Az alapszabályban rendelkezni kell az újonnan belépõ tagok képviseletérõl.
(8) A küldöttválasztó közgyûlést az alapszabályban meghatározott módon, de legalább a kölcsönös biztosító
egyesület honlapján és két országos napilapban közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Az alapszabály elõírhatja,
hogy azokat a tagokat, akik ezt kívánják, küldöttválasztó közgyûlés összehívásáról a nyomtatott sajtóban és honlapon
történt közlés mellett elektronikus úton is értesíteni kell. A hirdetmény és a tag részére elektronikus úton küldött
értesítés közötti eltérés esetén a hirdetményben foglaltak az irányadók.
23. § A tárgyévi nyereségnek az alapszabályban meghatározott része az alapszabályban meghatározott módon és
mértékben visszajuttatható a tagoknak, abban az esetben, ha a visszajuttatást követõen a szavatoló tõke összege
meghaladja a minimális szavatoló tõke szükséglet kétszeresét, vagy – amennyiben magasabb – a minimális biztonsági
tõke kétszeresét.
24. § (1) A kölcsönös biztosító egyesület igazgatótanácsa állapítja meg a 22.  § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
szolgáltatáscsökkentést, illetve a pótlólagos befizetési kötelezettséget, beleértve azok mértékét.
(2) Ha a kölcsönös biztosító egyesület az e törvényben meghatározottak szerinti szükséghelyzetbe került,
a Felügyelet jogosult – a 216.  § (2) bekezdésében foglaltak mellett – a pótlólagos befizetési kötelezettség
megállapítására, feltéve, ha a Felügyelet erre irányuló felhívásának a kölcsönös biztosító egyesület igazgatótanácsa
nem tett eleget.
(3) A pótlólagos befizetési kötelezettség alapján a kölcsönös biztosító egyesület tagja által teljesítendõ befizetés nem
haladhatja meg a kölcsönös biztosító egyesület tagja által a pótlólagos befizetési kötelezettség teljesítése nélkül
a kölcsönös biztosító egyesület részére bármilyen jogcímen évente teljesített befizetések száz százalékát.
(4) A kölcsönös biztosító egyesület igazgatótanácsa pótlólagos befizetési kötelezettséget az egyesület korábbi
tagjára is elõírhat, feltéve, hogy a korábbi tag tagsági jogviszonya a pótlólagos befizetési kötelezettség megállapítását
megelõzõ egy éven belül szûnt meg.
(5) Az igazgatótanács a pótlólagos befizetési kötelezettséget, valamint a szolgáltatások csökkentését a kölcsönös
biztosító egyesület minden tagjára, vagy a tagok – biztosítási ágak, ágazatok szerint – elkülönült csoportjára állapíthat
meg.
25. § A tagdíjakat, a pótlólagos befizetések és a szolgáltatások csökkentésének lehetõségét, valamint esetköreit
az alapszabályban kell meghatározni, azonos feltételek esetén azonos alapelvek szerint.
26.  § (1) A Felügyelet a kölcsönös biztosító egyesület biztonságos mûködése érdekében legfeljebb 90 százalékos
viszontbiztosításba adási kötelezettséget írhat elõ.
(2) A kölcsönös biztosító egyesület az általa vállalt kockázatot nem adhatja teljes egészében viszontbiztosításba.
27. § (1) A kölcsönös biztosító egyesület – a Ptk.-ban foglaltakon túl – jogutódlással megszûnik, ha a kölcsönös
biztosító egyesület biztosító részvénytársasággá átalakul.
(2) A kölcsönös biztosító egyesület átalakulásához – beleértve az (1) bekezdésben foglalt esetet is –, feloszlásához,
a legfõbb szerv tagjai legalább háromnegyedének hozzájárulása szükséges.
(3) A kölcsönös biztosító egyesület feloszlása, továbbá a bírósági feloszlatása esetén a feloszlásra vonatkozó
döntésben rendelkezni kell a tagok biztosítási jogviszonyának megszüntetésérõl.”

(4) A Bit. a 28. §-t követõen a következõ 28/A–28/C.  §-okkal egészül ki:
„28/A (1) Kölcsönös biztosító egyesület biztosító részvénytársasággá alakulhat át. Az átalakulásra a gazdasági
társaságokról  szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), valamint a számvitelrõl  szóló törvény elõírásait kell alkalmazni
az e §-ban, továbbá a 28/B–28/C.  §-ban foglalt eltérésekkel azzal, hogy Gt. vonatkozó szabályai tekintetében a jogelõd
gazdasági társaságon a jogelõd kölcsönös biztosító egyesületet kell érteni.
(2) A kölcsönös biztosító egyesület átalakulásával létrejövõ részvénytársaság csak zártkörûen alapítható.
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(3) A részvénytársasággá történõ átalakulással megszûnõ kölcsönös biztosító egyesület azon tagjai, akik
– az átalakulást elõkészítõ, elsõ ülést megelõzõ harmincadik napig – úgy nyilatkoznak, hogy nem kívánnak a létrejövõ
részvénytársaság tagjaivá válni, tagsági jogviszonyuk az egyesület megszûnésével egyidejûleg megszûnik, õket a saját 
tõke felosztásakor figyelembe venni nem kell. Az egyesületi tagsági jogviszonyuk megszûnése a biztosítási
szerzõdéses jogviszonyukat nem érinti.
(4) Nem alkalmazhatók a Gt. 70.  § (3)–(6) bekezdésében, a 71.  § (2)–(3) és (5) bekezdéseiben foglalt rendelkezések.
28/B.  § (1) Az igazgatótanács köteles a legfõbb szerv elõkészítõ ülése elé olyan indítványt terjeszteni, amely
a) tájékoztatást ad az átalakulással elérni kívánt gazdasági célról, az ahhoz szükséges eszközökrõl, az egyesületi tagok
és a munkavállalók jövõbeni helyzetérõl;
b) ismerteti az indítványozók és az igazgatótanács álláspontját.
(2) Az igazgatótanács köteles a legfõbb szerv átalakulást elõkészítõ ülését megelõzõen az alapszabályban
meghatározott módon, de legalább a kölcsönös biztosító egyesület honlapján és két országos napilapban közzétett
hirdetmény útján a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról a tagokat tájékoztatni. Az alapszabály elõírhatja, hogy
azokat a tagokat, akik ezt kívánják, a nyomtatott sajtóban és honlapon történt közlés mellett elektronikus úton is
tájékoztatni kell. A hirdetmény és a tag részére elektronikus úton küldött tájékoztatás közötti eltérés esetén
a hirdetményben foglaltak az irányadók. Az igazgatótanács a tájékoztatási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy
a kölcsönös biztosító egyesület tagjainak legalább tizenöt nap álljon rendelkezésére a 28/A.  § (3) bekezdésében
meghatározott nyilatkozat megtételére.
(3) Az elõkészítõ ülésen hozott, átalakulásról  szóló elsõ döntésnek tartalmaznia kell:
a) az átalakulás szándékát,
b) az átalakulást kezdeményezõ kölcsönös biztosító egyesület és a létrejövõ részvénytársaság nevét, székhelyét,
c) a létrejövõ részvénytársaságban résztvevõ egyesületi tagok adatait,
d) az átalakuló kölcsönös biztosító egyesület és a létrejövõ részvénytársaság vagyonmérleg-tervezetének
fordulónapját,
e) az átalakulás könyvvizsgálójának adatait.
(4) Az átalakulásról  szóló második döntésnek tartalmaznia kell:
a) az átalakuló kölcsönös biztosító egyesület és a létrejövõ részvénytársaság vagyonmérleg-tervezetét,
b) a létrejövõ részvénytársaság alapszabályának tervezetét,
c) az átalakulás idõpontját,
d) a létrejövõ részvénytársaság vezetõ tisztségviselõinek, a felügyelõbizottság tagjainak nevét és lakóhelyét,
e) a megszûnõ kölcsönös biztosító egyesület vagyonmérleg-tervezete alapján a részvénytársaság egyes tagjainak
vagyoni részesedésére jutó saját tõke értékét, és az annak megfelelõ részvény névértéket,
f) a részvények darabszámát, névértékét, az egyes részvényfajták ismertetését.
(5) A jogutód szervezet (szervezetek) cégbejegyzésével egyidejûleg a jogelõd kölcsönös biztosító egyesületet törölni
kell a nyilvántartásból a jogutód feltüntetésével.
(6) Az átalakulással létrejövõ szervezet(ek) cégbejegyzését követõ harmadik hónap utolsó napjáig mind a jogelõdre,
mind a jogutódra vonatkozóan a cégbejegyzés napjával végleges vagyonmérleget kell készíteni. E vagyonmérleg és
az átalakulási vagyonmérleg-tervezet szerint megállapított saját tõke közötti pozitív különbözetet a jegyzett tõkén
felüli vagyonként kell figyelembe venni, negatív különbözet esetén pedig – ha arra a jegyzett tõkén felüli vagyon nem
nyújt fedezetet, és a fedezetrõl a tagok a Gt.-ben meghatározottak szerint nem gondoskodtak – a jegyzett tõkét le kell
szállítani.
28/C.  § (1) Az átalakulás során az egyesületi tagok vagyoni részesedésére jutó saját tõke értékének meghatározásakor
a jogutód szervezet végleges vagyonmérlege szerinti adatokat kell figyelembe venni. Az érték meghatározásakor
a biztosítási állományhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok és azok fedezete nem vehetõk figyelembe.
(2) Az egyes egyesületi tagoknak a jogutód részvénytársaság saját tõkébõl történõ vagyoni részesedését a legfõbb
szerv határozza meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti részesedés arányának meghatározása a tagsági viszonnyal rendelkezõ tagok között
a következõ formában történhet:
a) a kölcsönös biztosító egyesületi vagyonból minden tag egyenlõ mértékben részesül, vagy
b) a kölcsönös biztosító egyesületi vagyonból minden tag egyenlõ mértékben részesül, azon tag kivételével, aki
az egyesület saját tõkéjéhez közvetlenül – a tagdíjon kívül – vagyoni hozzájárulást teljesített. Ez utóbbi tag
részesedésének aránya az alapszabályban rögzített módon, a vagyoni hozzájárulással arányosan határozható meg.

37624 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám



(4) A 228.  § (2) bekezdésében meghatározott biztosító egyesület esetében, amennyiben az egyes tagok által
a maradékjoggal rendelkezõ biztosításokra befizetett biztosítási díjak aránya az életbiztosítási ág biztosítástechnikai
tartalékának hozamában, és ennek megfelelõen közvetetten a tõkeszerkezetben is nyomon követhetõ, úgy ezen
hozzájárulást az azon elért idõarányos hozammal és az esetleges szolgáltatási kifizetésekkel együtt kell figyelembe
venni.
(5) Az egyesület legfelsõbb szerve a (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés alapján történõ részesedésmeghatározási
mód esetén nem határozhatja el az egyesületi tagok részesedése meghatározásának olyan formáját, amely
a döntésben kisebbségben lévõ tagok jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár.”

(5) A Bit. 57.  § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Felügyelet engedélye szükséges:)
„f) a biztosító átalakulásához (egyesülés, szétválás, részvénytársasággá történõ átalakulás),”

(6) A Bit. 57.  § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetekben a biztosító átalakulásának lebonyolítását bemutató átalakulási tervet
kell készíteni, amelyet a Felügyelet részére be kell nyújtani. Az átalakulási tervnek – a tevékenység megkezdésének
engedélyezése során vizsgált feltételeken, illetve a Gt. átalakulásra vonatkozó szabályainál meghatározottakon túl –
tartalmaznia kell:
a) az átalakulás tervezett idõpontját,
b) a jogutód biztosítóhoz (biztosítókhoz) kerülõ biztosítási állomány pontos meghatározását és annak szerzõdési
feltételeit,
c) a jogutód biztosítóhoz (biztosítókhoz) kerülõ állományhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok és azok
fedezetének megjelölését,
d) annak bemutatását, hogy a jogutód biztosító rendelkezik a saját állományához tartozó minimális szavatoló tõkén
túl az átvett állományhoz szükséges minimális szavatoló tõkével,
e) kölcsönös biztosító egyesület részvénytársasággá történõ átalakulása esetén az egyes egyesületi tagoknak
a részvénytársaság saját tõkébõl történõ vagyoni részesedését és annak meghatározásának elveit.
(5) A biztosító átalakulásának engedélyezése iránti kérelmet a Felügyelet elutasítja, ha
a) a (4) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek,
b) egyébként  valószínûsíthetõ, hogy az átalakulás következtében a biztosítottak – kölcsönös biztosító egyesület
részvénytársasággá történõ átalakulása esetén a tagok – érdeke sérülne.”

(7) A Bit. 57.  § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés h) és i) pontjai, valamint – ha a biztosítási állományt harmadik országban, illetve tagállamban
bejegyzett biztosítótól veszik át – e) pontjának tárgyában kiadott felügyeleti engedély nem mentesíti a kérelmezõt
a kockázatviselés helye szerinti ország elõírásai által megkívánt egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége
alól.”

(8) A. Bit. 123.  § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szavatoló tõke a következõ tõkeelemekbõl áll:
a) a befizetett jegyzett tõke, illetve biztosító egyesület vagy szövetkezet esetén a tényleges alaptõke, ha a következõ
feltételek fennállnak:)
„aa) az egyesület, a szövetkezet alapszabályában rendelkezni kell arról, hogy a tulajdonosok, tagok részére a saját tõke
terhére – a biztosítási szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeken kívül – kizárólag olyan mértékben lehet kifizetést
teljesíteni, amelynek következtében a szavatoló tõke összege nem csökken a minimális szavatoló tõke szintjének
kétszerese, vagy – amennyiben magasabb – a minimális biztonsági tõke kétszerese alá; a biztosító megszûnése esetén
akkor, ha a biztosító egyéb kötelezettségeit rendezte,”

(9) A Bit. 126.  § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben meghatározott összeg helyett a minimális biztonsági tõke összege:]
„a) a (3) bekezdés szerinti egyesületnél – a b) pontban foglaltak kivételével – ha az egyesület éves díjbevételének és
tagdíjbevételének együttes összege az utolsó 3 üzleti évben:”

(10) A Bit. 207.  § (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) A szorzószám]
„d) a 126.  § (4) bekezdésének b) pontja szerinti biztosító egyesület esetén, ha éves díjbevételének és
tagdíjbevételének együttes összege nem éri el a 126.  § (4) bekezdésének bf) alpontjában meghatározott összeget: fél,”
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(11) A Bit. 199.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Kölcsönös biztosító egyesület esetében, amennyiben az Etv. 11.  § (3) bekezdésben foglalt körülmények
valamelyike áll elõ, a bíróság haladéktalanul értesíti a Felügyeletet.”

(12) A Bit. 217.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A biztosító részvénytársaság és a biztosító szövetkezet elleni felszámolási eljárásra – az e fejezetben foglalt
eltérésekkel – a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló törvény (a továbbiakban: Cstv.) rendelkezéseit,
a kölcsönös biztosító egyesület elleni felszámolási eljárásra – az e fejezetben foglalt eltérésekkel – az Etv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A biztosító részvénytársaság és a biztosító szövetkezet végelszámolási eljárására – az e fejezetben foglalt
eltérésekkel – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló törvény (a továbbiakban: Ctv.)
rendelkezéseit, a kölcsönös biztosító egyesület elleni végelszámolási eljárásra – az e fejezetben foglalt eltérésekkel –
az Etv. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(13) A Bit. 217.  §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A biztosító részvénytársaság, a harmadik országbeli biztosító fióktelepe, a biztosító szövetkezet és a – a 126.  §
(4) bekezdés b) pontjának eleget tevõ kölcsönös biztosító egyesület kivételével – kölcsönös biztosító egyesület
végelszámolásával és felszámolásával kapcsolatos eljárás lefolytatására a Fõvárosi Törvényszék kizárólagos
illetékességgel rendelkezik.”

(14) A Bit. 217.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A biztosító részvénytársaság, a fióktelep és a biztosító szövetkezet, továbbá a kölcsönös biztosító egyesület ellen
csõdeljárásnak helye nincs.”

(15) A Bit. 219.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A végelszámolásról  szóló döntés vagy a felszámolást elrendelõ végzés Cégközlönyben, valamint a Civil
Információs Portálon történõ közzétételét követõen a Felügyelet soron kívül köteles annak tartalmát az Európai
Közösségek Hivatalos Lapjában közzétenni a 220.  § (7) bekezdésében meghatározott nyomtatványon.”

(16) Hatályát veszti a Bit. 219/A.  §-a.
(17) A Bit. 220.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Biztosító részvénytársaság, a harmadik országbeli biztosító fióktelepe, biztosító szövetkezet és a kölcsönös
biztosító egyesület felszámolójának vagy – a 126.  § (4) bekezdés b) pontjának megfelelõ kölcsönös biztosító egyesület
végelszámolója kivételével – végelszámolójának, kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl  szóló
törvényben meghatározott szervezetek felszámolását végzõ, a Felügyelet által létrehozott nonprofit gazdasági
társaság rendelhetõ ki.”

(18) A Bit. 222.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felszámolás, illetve a végelszámolás kezdõ idõpontjában)
„b) a megszûnt biztosítási szerzõdések esetében a megszûnés napjáig járó biztosítási díjak szedhetõk be;”

(19) A Bit. 223.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„223.  § (1) A biztosító részvénytársaság, a harmadik országbeli biztosító fióktelepe, a biztosító szövetkezet és
a kölcsönös biztosító egyesület elleni felszámolási eljárás megindítását kizárólag a Felügyelet kezdeményezheti.
(2) A Felügyelet felszámolási eljárást abban az esetben kezdeményez, ha
a) a felügyeleti intézkedés ellenére az esedékes és nem vitatott fizetési kötelezettségeinek pénzügyi fedezet hiánya
 miatt 15 munkanapon belül nem tesz eleget, vagy a szanálási tervét a Felügyelet által meghatározott idõn belül nem
tudja végrehajtani, vagy
b) a biztosító részvénytársaság, a harmadik országbeli biztosító fióktelepe, a biztosító szövetkezet és a biztosító
egyesület tartozásai saját tõkéjét tartósan meghaladják (túladósodás).
(3) A kölcsönös biztosító egyesület felszámolása esetén az Etv. 10.  § (3), (5) és (6) bekezdése nem alkalmazható.
(4) A bíróság a felszámolás iránti kérelemrõl a benyújtástól számított nyolc napon belül határoz. A bíróság
a felszámolást a Felügyelet által kezdeményezett felszámolási eljárásban a biztosító fizetésképtelenség megállapítása
nélkül köteles elrendelni. A felszámolást elrendelõ végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”

(20) A Bit. 224.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A biztosító biztosítási szerzõdésbõl származó kötelezettségeit az alábbi sorrendben teljesíti:
a) betegségbiztosítási szerzõdésbõl eredõ kötelezettségek, továbbá a balesetbiztosítási szerzõdésbõl eredõ,
a felelõsségbiztosítási szerzõdésbõl eredõ járadékfizetési kötelezettségek (a Kártalanítási Alapot, Kártalanítási Számlát
megilletõ követelések kivételével),
b) az életbiztosítási szerzõdésbõl eredõ kötelezettségek,

37626 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám



c) felelõsségbiztosítási szerzõdésbõl eredõ, a felszámolás kezdõ idõpontjáig bekövetkezett – és a Cstv.–ben
meghatározott határidõn belül bejelentett – biztosítási események alapján elismert szolgáltatások (a Kártalanítási
Alapot, Kártalanítási Számlát megilletõ követelések kivételével),
d) a felszámolás kezdõ idõpontjáig bekövetkezett – és a Cstv.-ben meghatározott határidõn belül bejelentett –
biztosítási események alapján elismert szolgáltatások,
e) a Kártalanítási Alapot, Kártalanítási Számlát az általa teljesített szolgáltatások alapján megilletõ követelések,
f) az elõre fizetett biztosítási díjakból származó visszafizetési kötelezettségek,
g) az egyéb követelések.”

149.  § A jogi segítségnyújtásról  szóló 2003. évi LXXX. törvény
a) 3.  § (3) bekezdésének e) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „civil szervezet” szöveg,
b) 66.  § (1) bekezdésének a) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg
lép.

150.  § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 12.  §
(4) bekezdésének d) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „civil szervezet” szöveg lép.

151.  § Az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) 31.  § (5) bekezdésében az „a társadalmi
szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg lép.

152.  § Az elektronikus hírközlésrõl  szóló 2003. évi C. törvény 28.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész
helyébe az „egyesület” szöveg lép.

153.  § Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény 3.  § e) pontjában
a „társadalmi és érdek-képviseleti szervezet” szövegrész helyébe a „civil szervezet” szöveg lép.

154.  § A sportról  szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.)
a) 16.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
b) 19.  § (1) bekezdésében, 22.  § (1) bekezdés f) pontjában, 28.  § (1) bekezdésében, 42.  § (3) bekezdés a) pontjában,

43.  § (2) bekezdés a) pontjában, 44.  § (2) bekezdés a) pontjában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe
az „egyesületek” szöveg,

c) 20.  § (3) bekezdésében a „társadalmi szervezetekre” szövegrész helyébe az „egyesületekre” szöveg,
d) 21.  § (2) bekezdésében az „a közhasznú szervezetekrõl  szóló törvény szabályai alapján közhasznú, illetve

kiemelkedõen közhasznú” szövegrész helyébe az „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény (továbbiakban: Civil tv.) szabályai alapján közhasznú”
szöveg

e) 25.  § (3) bekezdés e) pontjában a „társadalmi szervezeteket” szövegrész helyébe az „egyesületeket” szöveg,
f) 28.  § (2) bekezdés f) pontjában a „társadalmi szervezeti” szövegrész helyébe az „egyesületi” szöveg,
g) 38.  § (1) bekezdésében az „a Civil tv. szerinti közhasznú társasági nyilvántartásba vétel nélkül, kiemelkedõen

közhasznú” szövegrész helyébe az „a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú” szöveg,
h) 40.  § (1) bekezdésében, 42.  § (1) bekezdésében, 43.  § (1) bekezdésében, valamint 44.  § (1) bekezdésében az „a

közhasznú szervezetekrõl  szóló törvény szerinti közhasznú társasági nyilvántartásba vétel nélkül kiemelkedõen
közhasznú” szövegrészek helyébe az „a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú” szöveg

lép.

155.  § A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról  szóló 2004. évi CXXII. törvény
2.  § 5. a) pontjában az „a társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg lép.

156.  § A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról  szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4.  §
a) 4. pont c) alpontjában az „a közhasznú szervezetekrõl  szóló törvényben” szövegrész helyébe az „az egyesülési

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvényben”
szöveg,
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b) 9. pontjában az „az egyesülési jogról  szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött társadalmi szervezet” szövegrész
helyébe az „az egyesülési jogról  szóló törvény alapján létrejött egyesület” szöveg

lép.

157.  § A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról  szóló 2005. évi L. törvény 4.  § (1) bekezdésében a „szakmai és
társadalmi szervezeteket” szövegrész helyébe a „szakmai szervezeteket és egyesületeket” szöveg lép.

158.  § A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról  szóló 2005. évi
LXXVIII. törvény
a) 4.  § (3) bekezdésében az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg,
b) 7.  § (1) bekezdés i) pontjában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg
lép.

159.  § A közérdekû önkéntes tevékenységrõl  szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
a) 2.  § (1) bekezdés c) pontjában és 11.  § (4) bekezdés a) pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe

az „egyesület” szöveg
b) 3.  § (1) bekezdés d) pontjában a „közhasznú, kiemelkedõen közhasznú szervezet” szövegrész helyébe a „civil

szervezet, közhasznú szervezet” szöveg
c) 11.  § (3) bekezdés b) pontjában a „közhasznú, kiemelkedõen közhasznú szervezet esetében” szövegrész helyébe

a „civil szervezet, közhasznú szervezet esetében” szöveg
lép.

160.  § Az elektronikus információszabadságról  szóló 2005. évi XC. törvény 18.  § (2) bekezdés d) pontjában az „a társadalmi
szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg lép.

161.  § A kisebbségi önkormányzati képviselõk választásról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes
törvények módosításáról  szóló 2005. évi CXIV. törvény 26.  § (2) bekezdés a) pontjában a „társadalmi szervezet”
szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg lép.

162.  § A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól  szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
36.  § (1) bekezdésében „– a közhasznú szervezetekrõl  szóló törvényben írt feltételek szerint – kiemelkedõen”
szövegrész helyébe „– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról  szóló törvényben írt feltételek szerint –” szöveg lép.

163.  § (1) A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 139/C.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló
törvény (továbbiakban Civil tv.) közhasznú szervezetekre vonatkozó rendelkezéseit a közhasznú szervezetként
mûködõ felsõoktatási intézményekre a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a Civil tv. 37.  § (2) bekezdésének a)–b) és d) pontjában, valamint 37.  § (3) bekezdésének a)–d) pontjaiban foglalt
rendelkezéseket a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában kell rögzíteni, azzal, hogy a szenátus 
legalább évi két alkalommal tart ülést,
b) a Civil tv. 37.  § (2) bekezdésének c) pontja esetében a felügyelõ szerv mûködésére, hatáskörére vonatkozó
szabályokat a fenntartó határozza meg az intézmény alapító okiratában, ahol kötelezõ gondoskodnia a felügyelõ szerv 
létrehozásáról is.”

(2) A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a) 128.  § (1) bekezdésében az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg,
b) 139/A.  § (5) bekezdésében az „a közhasznú szervezetekrõl  szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban:

a közhasznú szervezetekrõl  szóló törvény) 6.  §-a” szövegrész helyébe az „az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény 36.  § (2) bekezdés” szöveg

lép.

164.  § A kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény 8.  § (1) bekezdésben a „társadalmi szervezetet” szövegrész helyébe
az „egyesületet” szöveg lép.
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165.  § (1) A gazdasági társaságokról  szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 4.  §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A nonprofit gazdasági társaság külön törvényben meghatározottak szerint közhasznú jogállású lehet.”

(2) A Gt. 4.  §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A nonprofit gazdasági társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 32.  § (2)–(4) bekezdéstõl eltérõen a létrejöttét
követõen is kezdeményezheti közhasznú jogállásának megállapítását – amelyet a cégbíróság a létesítõ okiratban
tartalmi követelményeinek elbírálását követõen – köteles nyilvántartásba venni, ha
a) közszolgáltatási szerzõdést kötött és
b) a kérelmezõ magánokiratban vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését. 
(8) Ha a szervezet két lezárt üzleti év adatai alapján a (7) bekezdés b) pontja szerinti vállalása ellenére sem teljesíti a Civil 
tv. szerinti feltételeket, a két év vonatkozásában – vagy ha a szervezet létrejöttét követõ két éven belül jogutód nélkül
megszûnik, a mûködés teljes idõtartamára – visszamenõlegesen társasági adófizetési kötelezettsége keletkezik
az összes bevételre, mint adóalapra vetítve, függetlenül a bevétel forrásától. Ezen adófizetési kötelezettség, valamint
az adóalap semmilyen jogcímen nem csökkenthetõ.”

(3) a Gt. 4.  § (6) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a Nemzeti Együttmûködési Alap támogatására
fordítja.”

166.  § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvény
a) 30.  § (2) bekezdés b) pontjában, 98.  § (1) bekezdésében, 2. számú mellékletének I. Fejezet 4. a) pontjában, 3. számú 

mellékletének II. Fejezet 10. pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
b) 102.  § (3) bekezdés g) pontjában a „társadalmi szervezeteket” szövegrész helyébe az „egyesületeket” szöveg,
c) 111.  § (1) bekezdés e) pontjában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg
lép.

167.  § A szövetkezetekrõl  szóló 2006. évi X. törvény 8.  § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szociális szövetkezet külön törvényben meghatározottak szerint közhasznú jogállású lehet.”

168.  § A polgárõrségrõl  szóló 2006. évi LII. törvény 1.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe
az „egyesület” szöveg lép.

169.  § Az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról  szóló 2006. évi XCVII törvény 2.  § h) pontjában a „társadalmi
szervezetekkel” szövegrész helyébe a „civil szervezetekkel” szöveg lép.

170.  § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 18/A.  § (3) bekezdésében az „a társadalmi szervezetek” szövegrész
helyébe az „a civil szervezetek” szöveg lép.

171.  § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény 92/A.  §-ában
a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg lép.

172.  § A menedékjogról  szóló 2007. évi LXXX. törvény
a) preambulumában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg
b) 5.  § (1) bekezdés d) pontjában a „társadalmi szervezettel” szövegrész helyébe az „egyesülettel” szöveg,
c) 37.  § (3) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg
lép.

173.  § A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
a) 163.  § (3) bekezdésének felvezetõ szövegében a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe

az „egyesületekkel” szöveg,
b) 163.  § (3) bekezdés a) pontjában, 170.  § (2) bekezdés 7. pontjában a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe

az „egyesületek” szöveg,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám 37629



c) 163.  § (3) bekezdés b) pontjában a „társadalmi szervezeteknek” szövegrész helyébe az „egyesületeknek” szöveg
lép.

174.  § Az európai területi együttmûködési csoportosulásról  szóló 2007. évi XCIX. törvény 2.  §-a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Ha az európai területi társulás tevékenysége, mûködése megfelel a külön törvényben elõírt, a közhasznúság
megállapítására vonatkozó feltételeknek, az európai területi társulás közhasznú jogállást szerezhet.”

175.  § Az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény
a) 85.  § (4) bekezdés b) pontjában az „a társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége, az egyesület”

szövegrész helyébe az „az egyesület, a szövetség, a civil társaság” szöveg, továbbá az „(alapító okiratban)”
szövegrész helyébe az „(alapító okiratban, társasági szerzõdésben)” szöveg,

b) 85.  § (4) bekezdés f) pontjában az „a közhasznú szervezetekrõl  szóló törvény szerint közhasznúként vagy
kiemelkedõen közhasznúként nyilvántartásba vett személy, szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény szerint
közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett civil szervezet” szöveg,

c) 257/A.  § (1) bekezdés a) pontjában a „tevékenységnek, feladatnak ellátását szolgálja, amely a közhasznú
szervezetekrõl  szóló törvény alapján közhasznú tevékenység vagy kiemelkedõen közhasznú besorolást
megalapozó közfeladat” szövegrész helyébe a „tevékenységnek ellátását szolgálja, amely az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény alapján
közhasznú tevékenység” szöveg,

d) 259.  § 9/A. pontjában az „a közhasznú szervezet, a kiemelkedõen közhasznú szervezet részére a közhasznú
szervezetekrõl  szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedõen közhasznú besorolást
megalapozó közfeladat” szövegrész helyébe az „a közhasznú szervezet részére az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvényben nevesített közhasznú
tevékenység” szöveg

lép.

176.  § (1) A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5.  §-a a következõ
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdés alapján a honlap üzemeltetésére kijelölt szerv a civil szervezettel, mint kedvezményezettel
összefüggésben a honlapon közétett adatokat a közzététellel egy idõben az erre a célra szolgáló számítógépes
rendszer útján megküldi a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszternek.”

(2) A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
a) 6.  § (1) bekezdés e) pontjában, 6.  § (3) bekezdésében, 8.  § (1) bekezdés e) pontjában a „társadalmi szervezet”

szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg,
b) 6.  § (1) bekezdés e) és f) pontjában, 6.  § (3) bekezdésében, 8.  § (1) bekezdés e) pontjában az „a társadalmi

szervezet” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg,
c) 6.  § (3) és (4) bekezdésében a „Nemzeti Civil Alapprogram” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Együttmûködési

Alap” szöveg
lép.

177.  § A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (1) bekezdés 5. pontjában a „társadalmi szervezetek” szövegrész
helyébe az „egyesületek” szöveg lép.

178.  § A fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításról  szóló
2008. évi XLII. törvény 64.  § (3) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg
lép.

179.  § A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól  szóló 2008. évi XLVIII. törvény 26.  §
(2) bekezdésében a „társadalmi szervezetet” szövegrész helyébe az „egyesületet” szöveg lép.
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180.  § A hozzátartozók közötti erõszak  miatt alkalmazható távoltartásról  szóló 2009. évi LXXII. törvény 2.  § (1) bekezdés
k) pontjában az „a társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg lép.

181.  § Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl  szóló 2009. évi
LXXIV. törvény 6.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület” szöveg lép.

182.  § A tisztességes eljárás védelmérõl valamint az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2009. évi CLXIII. törvény
a) 10.  § (8) bekezdésében a „társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet” szövegrész helyébe az „egyesület

vagy egyház” szöveg
b) 10.  § (8) bekezdésében a „a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet” szövegrész helyébe

az „az egyesület vagy az egyház” szöveg,
c) 18.  § (2) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg
lép.

183.  § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl  szóló 2010. évi CLVIII. törvény 116.  § (8) bekezdés a) pontjában
a „társadalmi szervezeteket” szövegrész helyébe az „egyesületeket” szöveg lép.

184.  § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról  szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
a) 140.  § (1) bekezdés b) pontjában, 142.  § (3) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe

az „egyesület” szöveg,
b) 142.  § (5) bekezdésében a „társadalmi szervezetet” szövegrész helyébe az „egyesületet” szöveg
lép.

185.  § Az Állami Számvevõszékrõl  szóló 2011. évi LXVI. törvény 5.  § (3) bekezdésében az „a társadalmi szervezeteknél”
szövegrész helyébe az „az egyesületeknél” szöveg lép.

186.  § A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  szóló
1999. évi XLII. törvény módosításáról  szóló 2011. évi XLI. törvény
a) 7.  § (3) bekezdésének az Nvt. 7.  § (9c) bekezdését megállapító rendelkezése a „társadalmi szervezetek” szövegrész

helyett a „civil szervezetek”,
b) 9.  §-ának az Nvt. 7/B.  § (1) bekezdését megállapító rendelkezése a „társadalmi szervezet” szövegrész helyett

a „civil szervezet”,
c) 9.  §-ának az Nvt. 7/B.  § (4) bekezdését megállapító rendelkezése a „társadalmi szervezetet” szövegrész helyett

a „civil szervezet”
d) 10.  §-ának az Nvt. 8.  § (5) bekezdés b) pontját megállapító rendelkezése a „társadalmi szervezeteknek” szövegrész

helyett a „civil szervezeteknek”
szöveggel lép hatályba.

187.  § A világörökségrõl  szóló 2011. évi LXXVII. törvény
a) 4.  § (2) bekezdés k) pontja a
„k) gondoskodik a világörökség állapotának figyelemmel kísérése, értékeinek megóvása során a létesítõ okiratuk
szerint kulturális örökség védelmével, illetve természeti értékek esetén a természetvédelemmel foglalkozó civil
szervezetekkel  való együttmûködésrõl.” szöveggel,
b) 7.  § (2) bekezdés b) pontja
„b) a világörökségi területek világörökségi kezelési terveinek kidolgozásában és felülvizsgálatában, az azzal
kapcsolatos egyeztetések (az érintett tulajdonosokkal, önkormányzatokkal, a külön jogszabályban meghatározott
tudományos, szakmai és civil szervezetekkel) lefolytatásában  való közremûködés;” szöveggel,
c) 7.  § (2) bekezdés f) pontja
„f) az érintett partnerekkel – köztük a létesítõ okiratuk szerint kulturális örökség védelmével, illetve természeti értékek
esetén a természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel – folyamatosan együttmûködve a világörökségi terület
értékmegõrzésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok meg valósításának kezdeményezése, szervezése,
elõmozdítása, valamint” szöveggel,
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d) 10.  §-ának (2) bekezdése a „társadalmi szervezet” szövegrész helyett az „egyesület” szöveggel
lép hatályba.

188.  § (1) A Magyar Mûvészeti Akadémia jogállásáról és feladatairól  szóló 2011. évi CIX. törvény
a) 2.  § (5) bekezdésében „a közhasznú szervezetekrõl  szóló törvény alapján közhasznú vagy kiemelkedõen

közhasznú szervezetnek minõsíthetõ.” szövegrész helyébe „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény alapján közhasznú szervezetnek minõsíthetõ.”
szöveg,

b) 4.  § (2) bekezdésének m) pontjában a „társadalmi szervezeteit”szövegrész helyébe a „civil szervezeteit” szöveg,
c) 12.  § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe a „civil szervezetek” szöveg,

(2) bekezdésben a „társadalmi szervezettel” szövegrész helyébe a „civil szervezettel” szöveg,
d) 30.  § (4) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „civil szervezet” szöveg, az „a társadalmi

szervezeteknek” szövegrész helyébe a „civil szervezeteknek” szöveg
lép.

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet
III. Fejezetében foglalt táblázat Adat oszlop 6. sora a „társadalmi szervezet” szövegrész helyett az „egyesület”
szöveggel lép hatályba.

189.  § (1) A Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl  szóló 2011. évi CXIII. törvény
18.  §-ának (4) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyett az „egyesület”
szöveggel lép hatályba.

(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLVI. törvény 3.  §
(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Az Szja tv. 7.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következõ bevételeket:)
„d) a magánszemély által fizetett tagdíjra, hozzájárulásra, felajánlásra tekintettel a vállalkozási tevékenységet nem
folytató egyesület, köztestület által a magánszemély részére nyújtott szolgáltatást, amennyiben azt a társadalmi
szervezet, a köztestület az alapszabálya alapján, a cél szerinti tevékenységével összefüggésben, a rendeltetésszerû
joggyakorlás keretében nyújtja;””

(3) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLVI. törvény 20.  §
(2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Az Szja tv. 70.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Egyes meghatározott juttatásnak minõsül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján
meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény elõírásai 
szerint adómentes juttatásokat.
(2a) Ha a kifizetõ egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is),
a (2) bekezdéstõl eltérõen mentes az adó alól az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelõ
egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely
a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott
összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja
meg.””

(4) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLVI. törvény 31.  §
(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„31.  § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4.  §-a
a következõ 1/a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„1/a. adomány: a közhasznú szervezet részére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról  szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, valamint a külön
törvényben meghatározott feltételeknek megfelelõ egyház részére az ott meghatározott tevékenysége
támogatására, továbbá a közérdekû kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott 
támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési
értéke, feltéve, hogy az nem jelent az e törvényben és a személyi jövedelemadóról  szóló törvényben
meghatározottakon túl vagyoni elõnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezetõ
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tisztségviselõjének, felügyelõ bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek
vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minõsül vagyoni elõnynek
az adományozó nevére, tevékenységére történõ utalás;””

(5) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLVI. törvény 43.  §
5. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(A Tao tv.)
„5. A 7.  § (7) bekezdésében a „a kiemelten közhasznú szervezet vagy a Magyar Kármentõ Alap” szövegrész helyébe
a „a Magyar Kármentõ Alap vagy a Nemzeti Kulturális Alap” szöveg; a „célját, továbbá közhasznú szervezet,
kiemelkedõen közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot.” szövegrész helyébe „célját.” szöveg,”

(6) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLVI. törvény 45.  §-a
következõ szöveggel lép hatályba:
„„45.  § A Tao tv. a következõ 29/Q.  §-sal egészül ki:
„(1) E törvénynek az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról  szóló 2011. évi
CLVI. törvénnyel megállapított, illetve módosított rendelkezéseit – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – elsõ
ízben a 2012. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni.
(2) Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költségei között, továbbá
a szoftverfejlesztõ alkalmazására tekintettel 2011. december 31-ig elszámolt bérköltség után az e törvény 22.  §
(10) bekezdésének 2011. december 31-én hatályos szövege szerint meghatározott adókedvezmény utoljára
a 2014. évi adóalap utáni adóból vehetõ igénybe.
(3) Csökkenti a társasági adó alapját a 2007-tõl 2009-ig tartó üzleti években megállapított, ki nem fizetett osztalék
2010. január 1-jét követõ elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege, nem növeli az osztalékot
megállapító társaság tagjánál az elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege (kivéve,
ha a követelést ellenõrzött külföldi társasággal szemben engedte el), függetlenül attól, hogy az osztalékot megállapító 
társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll.
(4) A 8.  § (1) bekezdés k) és 1) pontja, valamint 8.  § (2) bekezdése rendelkezéseit – az eltérõ üzleti évet alkalmazó
adózókra is kiterjedõen – a hatálybalépésüket követõen értékesített (kivezetett) részesedés, illetve termõföldbõl
átminõsített ingatlan adókötelezettségére kell alkalmazni.
(5) E törvénynek az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról  szóló 2011. évi
CLVI. törvénnyel megállapított 17.  § (9) bekezdését elõször a 2012. évben kezdõdõ adóévben meg valósuló közvetlen
vagy közvetett többségi befolyás szerzése esetén és a 2012. évben kezdõdõ adóév adóalapjának megállapításakor kell
alkalmazni.””

(7) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLVI. törvény 66 .  §-a
a következõ szöveggel lép hatályba :
„66.  § Az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XCVI. törvény 46.  §-ában „az adózó e törvény
kihirdetése napjától 2011 . december 31-ig” szövegrész helyébe az „adózó, vagy ha az adóalany székhelye, állandó
telephelye vagy lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye külföldön van, az adózó, vagy az adó alanya által
az adókötelezettség teljesítése érdekében megbízott belföldön lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezõ üzembentartó 
vagy, az Art .-ban meghatározott pénzügyi képviselõ 2011. november 1-jétõl 2012 . január 15-ig”
szöveg lép .

(8) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLVI. törvény 5. számú
melléklete 2. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
„2. A Tao tv. 3 . számú melléklete A/13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép :
(Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülõ egyes költségek, ráfordítások)
„13. az adózó által (a közhasznú szervezet kivételével) az adóévben nem adomány céljából visszafizetési kötelezettség
nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás elõtti eredmény terhére elszámolt összege,
az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban
ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján
külföldi illetõségû részére történik vagy az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülõ nyilatkozatával, amely
szerint a juttatás adóévében az eredmény e a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz
negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követõen nyilatkozat útján igazol;””
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(9) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLVI. törvény 5. számú
melléklete 6. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
„6. A Tao tv. 3. számú melléklete a következõ B/17. ponttal egészül ki:
(A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülõ egyes költségelv ráfordítások)
„17. az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül
átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az adózó
rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekû kötelezettségvállalás szervezõje által az adóalap
megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét,
adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.””

(10) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLVI. törvény 170.  §-a
a következõ szöveggel lép hatályba:
„170.  § A helyi adókról  szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.  § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a törvény alkalmazásában adóalany:
a) a magánszemély,
b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet,
 c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezõ személyi egyesülése.
(2) Adómentes valamennyi helyi adó alól – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az egyesület, az alapítvány,
a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és
– kizárólag a helyi iparûzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minõsülõ nonprofit gazdasági társaság.
(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelõzõ adóévben
folytatott vállalkozási tevékenységébõl származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési
kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség – az ott felsorolt
adóalanyok számára – csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló
épület és telek után jár. A feltételek meglétérõl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve, hogy
adómentességét nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért
felelõs miniszter állásfoglalása az irányadó.
(5) A törvény hatálya – a 34.  §-ban foglaltak kivételével – nem terjed ki a Magyar Államra, a helyi önkormányzatra,
az országos és helyi kisebbségi önkormányzatra, a költségvetési szervre, az egyházra, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt.-re, az Államadósság Kezelõ Központ Zrt-re, a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter felügyelete alá tartozó
büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetre, továbbá a helyi iparûzési adó vonatkozásában a Magyar Nemzeti
Bankra.
(6) Ha e törvény az adóalanyiságot az év elsõ napján fennálló állapothoz köti és az önkormányzat az adót év közben
vezeti be, akkor a bevezetés évében az adó alanyának azt kell tekinteni, aki/amely az adót bevezetõ rendelet
hatálybalépésének napján megfelel az adóalanyiság követelményeinek.””

28. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

190.  § A helyi adókról  szóló 1990. évi C. törvény 3.  § (2) bekezdésében hatályát veszti a „ , kiemelkedõen közhasznú”
szövegrész.

191.  § A szakszervezeti vagyon védelmérõl, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik mûködési esélyegyenlõségérõl
 szóló 1991. évi XXVIII. törvény 1.  §-ában hatályát veszti az „1989. évi II.” szövegrész.

192.  § Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
a) 18/K.  § (2) bekezdés e) pontjában a „ , kiemelkedõen közhasznú” szövegrész és a (a fokozat megjelölésével)

szövegrész,
b) 61/C.  §-ában és 100/J.  § (3) bekezdésében a „vagy kiemelkedõen közhasznú” szövegrész
hatályát veszti.

193.  § A Magyar Vöröskeresztrõl  szóló 1993. évi XL. törvény 6.  § (1) bekezdésében hatályát veszti az „1989. évi II.” szövegrész.
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194.  § A személyi jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 3.1. pontjában és 3.2.6.2. pontjában
hatályát veszti a „ , kiemelkedõen közhasznú” szövegrész.

195.  § A fegyveres erõk hivatásos tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény 21/A. §-ában hatályát veszti
a „társadalmi szervezeteknek nem minõsülõ, de” és a „valamint a tömegmozgalomhoz” szövegrész.

196.  § A társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvény
a) 5.  § (7) bekezdésében hatályukat vesztik a „ , kiemelkedõen közhasznú szervezetre” szövegrészek,
b) 6.  § (4) bekezdésében hatályukat vesztik a „ , a kiemelkedõen közhasznú” szövegrészek,
c) 6.  § (6) bekezdés b) pontjában hatályát veszti a „ , kiemelkedõen közhasznú” szövegrész,
d) 8.  §-át követõ alcím címében hatályát veszti a „ , kiemelkedõen közhasznú” szövegrész,
e) 9.  § (1) bekezdésében hatályát veszti a „ , kiemelkedõen közhasznú szervezetként” szövegrész,
f) 26.  § (11) bekezdésében hatályát veszti a „ , kiemelkedõen közhasznú szervezetként” szövegrész,
g) 9.  § (2) bekezdés b) pontjában és 9.  § (6) bekezdésében hatályát veszti az „ , a kiemelkedõen közhasznú

szervezetként” szövegrész,
h) 9.  § (3) bekezdés b) pontjában hatályát veszti a „ , kiemelkedõen közhasznú” szövegrész,
i) 9.  § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában hatályát veszti a „ , a kiemelkedõen közhasznú” szövegrész,
j) 9.  § (7) bekezdésében hatályát veszti az „esetében az összes bevétele 10 százaléka, de legfeljebb 20 millió forint,

kiemelkedõen közhasznú szervezet” szövegrész,
k) 13.  §-át követõ alcím címében, 13/A.  § (1), (3) bekezdésében, és 20.  § (1) bekezdés e) pontjában, továbbá 26.  §

(11) bekezdésében, valamint 6. számú mellékletének E) fejezetében hatályát veszti az „ , a kiemelkedõen
közhasznú” szövegrész,

l) 13/A.  § (2) bekezdésében hatályukat vesztik az „ , a kiemelkedõen közhasznú” szövegrészek,
m) 13/A.  § (2) bekezdés c) pontjában, (3) bekezdésében, (4) és (5) bekezdésében, 18.  § (5) bekezdésében, 20.  §

(2) bekezdésében, valamint 5. számú mellékletének 3. pontjában, továbbá a 6. számú melléklet E) fejezetének
címében hatályát veszti a „ , kiemelkedõen közhasznú” szövegrész,

n) 20.  § (1) bekezdés a) pontjában hatályát veszti a „ , kiemelkedõen közhasznú szervezetnek” szövegrész,
o) 6. számú mellékletének címében hatályát veszti a „ , kiemelkedõen közhasznú” szövegrész,
p) 6. számú melléklet A) fejezetében hatályukat vesztik a „ , kiemelkedõen közhasznú szervezetnek” szövegrészek,
q) 6. számú melléklet D) fejezetében – beleértve annak címét is – hatályukat vesztik a „ , kiemelkedõen közhasznú

szervezetként” szövegrészek.

197.  § A fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény 2.  § e) pontjában hatályát veszti az „1989. évi II.” szövegrész.

198.  § A szerzõi jogról  szóló 1999. évi LXXVI. törvény 93.  § (1) bekezdésében az „– az egyesülési jogról  szóló 1989. évi
II. törvény 17.  §-ával összhangban –” szövegrész hatályát veszti.

199.  § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról  szóló 2001. évi XCV. törvény 24.  §
(3) bekezdésében hatályát veszti a „társadalmi szervezetnek nem minõsülõ, de”, és a „valamint a tömegmozgalomhoz” 
szövegrész.

200.  § Az agrárpiaci rendtartásról  szóló 2003. évi XVI. törvény 2.  § 21. pontjában hatályát veszti az „1989. évi II.” szövegrész.

201.  § A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl  szóló 2003. évi LX. törvény 10.  § (2) bekezdés c) pontjában hatályát veszti
az „1989. évi II.” szövegrész.

202.  § A jogi segítségnyújtásról  szóló 2003. évi LXXX. törvény 13.  § d) pontjában hatályát veszti a „kiemelkedõen” szövegrész.

203.  § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról  szóló 2003. évi XC. törvény 3.  § (3) bekezdésében hatályát veszti
a „ , kiemelkedõen közhasznú” szövegrész.

204.  § Az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 16.  § (3) bekezdés m) pontjában és 31.  § (5) bekezdésében hatályát
veszti a „ , kiemelkedõen közhasznú” szövegrész.
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205.  § A közérdekû önkéntes tevékenységrõl  szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 11.  § (3) bekezdés b) pontjában hatályát veszti
a „ , kiemelkedõen közhasznú” szövegrész.

206.  § A szövetkezetekrõl  szóló 2006. évi X. törvény 95.  § (3) bekezdésében hatályát veszti az „1989. évi II.” szövegrész.

207.  § Az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI. törvény 36.  § (2) bekezdés e) pontjában hatályát veszti a „kiemelkedõen”
szövegrész.

208.  § Az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259.  § 9/A. pont c) alpontjában hatályát veszti
az „a kiemelkedõen közhasznú szervezet,” szövegrész, valamint a „ , továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedõen
közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot” szövegrész.

209.  § Hatályát veszti
a) az egyesülési jogról  szóló 1989. évi II. törvény,
b) a közhasznú szervezetekrõl  szóló 1997. évi CLVI. törvény,
c) a Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 2003. évi L. törvény,
d) a Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról  szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet.

29. Hatályba nem lépõ rendelkezések

210.  § Nem lép hatályba a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól  szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról  szóló 2011. évi XLI. törvénynek az Nvt. 1.  § g) pontját
megállapító rendelkezése.

211.  § Nem lép hatályba az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról  szóló 2010. évi
CXXXV. törvény 73.  § (2) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi CLXXVI. törvény
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról*

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1.  § Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) a következõ
4/C.  §-sal egészül ki:
„4/C.  § (1) Az egészségügyi szolgáltató a sérülések megelõzése céljából a jogszabályban elõírt munkavédelmi
és foglalkozás-egészségügyi kötelezettségei teljesítésével összhangban, az egészségügyért felelõs miniszter
rendeletében meghatározottak szerint biztosítja az egészségügyi dolgozók védelmét az egészségügyi tevékenység
végzéséhez szükséges éles vagy hegyes eszközök használatából eredõ kockázatokkal szemben.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak betartását az egészségügyi államigazgatási szerv a 6.  § (1) bekezdés b) pontjában
foglalt feladatkörében felügyeli és 10.  § (1) bekezdésében foglalt hatósági jogkörében ellenõrzi.
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(3) E törvény alkalmazásában éles vagy hegyes eszközök: a munkavédelemrõl  szóló törvény 1993. évi XCIII. törvény
87.  § 4. pontja értelmében munkaeszköznek minõsülõ, konkrét egészségügyi tevékenységek végzéséhez használt
olyan tárgyak vagy eszközök, amelyekkel vágni és szúrni lehet, továbbá amelyek egyébként sérülést vagy fertõzést
okozhatnak.”

2.  § Az Ehi 10.  §-a a következõ (6)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségügyi államigazgatási szerv a hatósági ellenõrzés során próbavásárlást – ideértve az interneten történõ
vásárlást is – végezhet.
(7) A próbavásárláshoz az egészségügyi államigazgatási szerv közremûködõ személyt vehet igénybe.
(8) A közremûködõ személy részére a közremûködést igénybe vevõ egészségügyi államigazgatási szerv
megbízólevelet állít ki, amely tartalmazza a közremûködõ személy nevét, továbbá azt, hogy mely közremûködõ
személy milyen típusú ellenõrzésben vehet részt.
(9) A közremûködõ személyre az egészségügyi államigazgatási szerv ügyintézõjére vonatkozó kizárási szabályokat kell 
alkalmazni.
(10) Próbavásárlás esetén az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenõrzési jogosultságát a próbavásárlás
befejezésekor igazolja, ezzel egyidejûleg az ellenõrzött személy képviseletében eljáró személy a termék visszavétele
mellett köteles a vételárat visszatéríteni. Ha a próbavásárlással lefolytatott hatósági ellenõrzés során a termék
véglegesen elvonásra kerül, károsodik, illetve részben vagy egészben megsemmisül, a vételár eljárási költségnek
minõsül.”

3.  § Az Ehi. 13/A.  § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
(Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy)
„j) a kórházakban és más egészségügyi szolgáltatóknál elõforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések
megelõzésére”
(vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat súlyosan vagy ismételten megsértették, egészségügyi bírságot szab
ki.)

4.  § (1) Az Ehi. 15.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki az egészségügyi államigazgatási szervet vagy
szerveket, valamint a 2.  § (3) bekezdés szerinti szervet.”

(2) Az Ehi. 15.  § (9) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben)
„c) a kórházakban és más egészségügyi szolgáltatóknál az éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések
megelõzésére, az éles vagy hegyes eszközök használatából eredõ kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi
tevékenységet végzõ személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményeket”
(rendeletben állapítsa meg.)

5.  § Az Ehi. a következõ 16.  §-sal egészül ki:
„16.  § Ez a törvény a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban elõforduló, éles vagy
hegyes eszközök által okozott sérülések megelõzésérõl  szóló keretmegállapodás végrehajtásáról  szóló 2010.
május 10-i 2010/32/EU tanácsi irányelv melléklete 3. szakasz 4. pontjának  való megfelelést szolgálja.”

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

6.  § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló 1997. évi XLVII. törvény
(a továbbiakban: Eüak.) 4.  § (2) bekezdése a következõ v) és w) ponttal egészül ki:
[Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – törvényben meghatározott
esetekben – az alábbi célból lehet kezelni:]
„v) eredményesség alapú támogatásban részesülõ gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eredményességének,
támogatásának megállapítása, és ezen gyógyszerekkel kezelt kórképek finanszírozási eljárásrendjének alkotása,
w) betegút-szervezés.”
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7.  § Az Eüak. 10.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásánál az egészségügyi ellátóhálózaton belüli egészségügyi és személyazonosító
adatok továbbítására és összekapcsolására – a 4.  § (1) és (3) bekezdésében foglaltakon túl – a 4.  § (2) bekezdésében
meghatározott célok esetén csak akkor kerülhet sor, ha azok az egészségügyi és betegellátó rendszer mûködésével
közvetlenül összefüggnek.”

8.  § Az Eüak. 11.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A háziorvos a 4.  § (1) bekezdése szerinti cél érdekében – amennyiben az érintett ezt írásban nem tiltotta meg –
jogosult a hozzá bejelentkezett biztosított által a kötelezõ egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi
ellátás adatairól tudomást szerezni úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus lekérdezés
formájában biztosítja számára. Az érintettet a háziorvos írásban vagy szóban tájékoztatja a tiltakozás lehetõségérõl.
Az érintett a tiltakozását az egészségbiztosítási szerv részére személyesen vagy postai úton juttatja el.”

9.  § Az Eüak. 14/A.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésére szolgáló vény elektronikus kezelésû is
lehet. Az elektronikus vényre vonatkozó részletszabályokat az egészségügyért felelõs miniszter rendeletben határozza 
meg.”

10.  § (1) Az Eüak. 15.  §-a a következõ (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A betegellátó továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek azon személyek egészségügyi és
személyazonosító adatait, akiknél a mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálati eredmény az 1. számú melléklet A) pontja
szerinti fertõzések, fertõzéses eredetû betegségek, mérgezések fennállását  valószínûsíti vagy igazolja. A betegellátó
továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az 1. számú melléklet A) pontja szerinti fertõzések, fertõzéses
eredetû betegségek, mérgezések közül a miniszteri rendeletben meghatározott betegségekre vonatkozó azon
vizsgálati eredményt is, amely a korábbi  valószínûsítés ellenére nem igazolja az adott betegség fennállását.
Az egészségügyi államigazgatási szerv a 4.  § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott célból, a népegészségügyi,
közegészségügyi vagy járványügyi feladat ellátásához szükséges ideig és mértékben kezelheti a személyazonosító és
egészségügyi adatokat, azzal, hogy azon vizsgálati eredmény esetében, amely az adott betegség fennállását a korábbi
 valószínûsítés ellenére nem igazolta, a vonatkozó személyazonosító adatokat haladéktalanul törölni kell.
(2b) Az 1. számú melléklet B) pontja szerinti betegségek elõfordulása esetén a betegellátó az egészségügyi adatokat
személyazonosításra alkalmatlan módon jelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek.
(2c) A betegellátó a miniszteri rendeletben meghatározott, felügyelet alá vont kórokozók kimutatása esetén
az egészségügyi adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítja az egészségügyi államigazgatási
szervnek.”

(2) Az Eüak. 15.  §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A betegellátó a 4.  § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott célból, miniszteri rendeletben meghatározott
idõszakonként, formában és tartalommal sürgõsségi ellátás
a) keretében a fekvõbeteg-gyógyintézetbe felvett betegekrõl,
b) érdekében a mentés keretében történt ellátási eseményekrõl, amelyek esetében nem került sor
fekvõbeteg-gyógyintézet általi átvételre,
személyazonosításra alkalmatlan módon egészségügyi adatokat szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szervnek.
(3b) A jogszabályban meghatározott adatkezelõ szerv a 4.  § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott célból
továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek a jogszabályban meghatározott formában és tartalommal
az anyakönyvi hivatalok elektronikus nyilvántartási rendszerébe rögzített halálesetekre vonatkozó egészségügyi
adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon.”

(3) Az Eüak. 15.  § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben az érintett az alábbi betegségek valamelyikében szenved vagy a betegség gyanúja merül föl,
és fertõzõdése házi- vagy haszonállattal, illetve vadon élõ állattal történt kontaktus révén jöhetett létre,
az egészségügyi államigazgatási szerv haladéktalanul továbbítja az érintett személyazonosító és egészségügyi adatait 
az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére a szükséges
járványügyi intézkedések megtétele céljából:
a) anthrax (lépfene)
b) brucellosis
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c) lyssa (veszettség)
d) lyssa fertõzésre gyanús sérülés
e) madárinfluenza
f) malleus (takonykór)
g) nyugat-nílusi láz
h) trichinellosis
i) tuberkulozis
j) tularaemia.
(8) A betegellátó a 4.  § (2) bekezdésének b) pontja szerinti célból az életkorhoz kötött oltáshoz szükséges oltóanyag
igénylése és elszámolása során továbbítja az oltandó személyek nevét és társadalombiztosítási azonosító jelét
az egészségügyi államigazgatási szervnek.”

(4) Az Eüak. 15.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (3), (7) és (8) bekezdés szerinti szervek a részükre átadott, egészségügyi és személyazonosító adatot
az adatkezelés célját meg valósító feladatuk ellátásához szükséges mértékben, az adatkezelés megkezdésétõl
számított 30 évig kezelhetik.”

11.  § (1) Az Eüak. a 19.  §-át megelõzõ címe helyébe a következõ cím lép:
„Epidemiológiai vizsgálatok, elemzések, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése”

(2) Az Eüak. 19.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 4.  § (2) bekezdés b)–c) és w) pontja szerinti célból az egészségügyért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) és az irányítása alá tartozó országos szervek és intézetek, a térségi betegút-szervezésért felelõs szerv,
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv – saját szakterületén, a feladata ellátásához szükséges ideig és
mértékben – kezelheti az érintett egészségügyi adatait, valamint – más személyazonosító adattal történõ
összekapcsolás nélkül – az érintett TAJ-át, nemét, életkorát és postai irányítószámát.”

12.  § (1) Az Eüak. 20.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Élveszületés és halálozás esetén a születés, illetve halálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezetõ útján
a Központi Statisztikai Hivatal részére a 4.  § (2) bekezdés c) pontja szerinti célból az élveszületett, illetve elhalálozott
személy egészségügyi és személyazonosító adatait át kell adni. A születéssel, illetve halálozással kapcsolatos
események anyakönyvezése céljából teljesítendõ bejelentési kötelezettsége során a betegellátó megismerheti és
továbbíthatja élveszületés esetén a gyermek szülei, halálozás esetén az életben lévõ házastárs, bejegyzett élettárs
személyi azonosító adatait. A Központi Statisztikai Hivatal a személyazonosító adatokat azok statisztikai célú
feldolgozását és a (3a) bekezdés szerinti adatátadást követõen haladéktalanul törli, ezt követõen az egészségügyi
adatokat csak személyazonosításra alkalmatlan módon kezelheti.”

(2) Az Eüak. 20.  §-a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Központi Statisztikai Hivatal a (3) bekezdés szerinti adatok közül az elhalálozással kapcsolatos egészségügyi
és személyazonosító adatokat – a 4.  § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti célból – átadja az egészségügyi
államigazgatási szervnek. Az egészségügyi államigazgatási szerv a részére átadott, személyazonosításra alkalmas
adatokat azok statisztikai célú feldolgozását, illetve anonimizálását követõen haladéktalanul törli.”

(3) Az Eüak. 20.  §-a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségügyi ellátóhálózat a statisztikáról  szóló törvényben meghatározott adatgyûjtéssel kapcsolatos
feladatai teljesítése céljából kezeli a népmozgalmi adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat.”

13.  § Az Eüak. a következõ 22/A.  §-sal egészül ki:
„22/A.  § (1) A 4.  § (2) bekezdés v) pontja szerinti célból az egészségügyért felelõs miniszter rendelete szerint vezetett
Betegségregiszter mûködik.
(2) A Betegségregisztert az egészségügyi államigazgatási szerv hozza létre, mûködteti és értékeli a beérkezett
adatokat.
(3) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény 26.  § (3a) bekezdése szerinti, eredményesség alapú
támogatásvolumen-szerzõdés keretében támogatott gyógyszerrel kezelt vagy támogatott gyógyászati
segédeszközzel ellátott személyeknek az eredményesség alapú támogatásvolumen-szerzõdés keretében támogatott
gyógyszer vagy támogatott gyógyászati segédeszköz eredményességének megítéléséhez szükséges egészségi
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állapotával és az ezen készítmények és eszközök alkalmazását magában foglaló terápiával összefüggõ egészségügyi
és személyazonosító adataiból elõállított, személyazonosításra alkalmatlan adatokat az egészségbiztosítási szerv
kapcsolati kóddal ellátva továbbítja a Betegségregiszterbe. Az egészségbiztosítási szerv a Betegségregiszterbe
történõ adattovábbításhoz az egészségügyi szolgáltatók által az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól  szóló kormányrendeletben foglaltak szerint jelentett
adatokat használja fel.
(4) A Betegségregiszter a megküldött egészségügyi adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza.
A kapcsolati kód biztosítja az ellátott beteg, az egyes ellátási események, ideértve a gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz rendelését és a (3) bekezdésben meghatározott módon elõállított, személyazonosításra alkalmatlan
adatok összefûzését. A kapcsolati kód olyan módon kerül kialakításra, ami kizárja a személyes adatoknak a kódból  való
visszafejtését. Az egészségbiztosítási szerv az adattovábbítást követõen törli azokat az adatokat, melyeket egyéb
célból nem kezel.
(5) A Betegségregiszterben gyûjtött személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adatokat aggregált módon
az egészségügyi államigazgatási szerven keresztül megismerheti az adott gyógyszer forgalomba hozatali engedély
jogosultja, illetve kizárólag tudományos célt szolgáló statisztikai elemzés érdekében – az adatkezelési szabályzatában
rögzített módon – kutatóintézmény.”

14.  § (1) Az Eüak. 30.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétõl számított 10 évig, a felvételrõl készített
leletet a felvétel készítésétõl számított 30 évig kell megõrizni.”

(2) Az Eüak. 30.  § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A dokumentációt kezelõ jogutód nélküli megszûnése esetén – az (5) bekezdés kivételével – ]
„b) az egyéb egészségügyi dokumentációt a Kormány által kijelölt szervnek”
(kell átadni.)

15.  § Az Eüak. 38.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) az egészségügyi adatok kezelésének, valamint a 15–16/A.  § és a 24.  § szerinti adattovábbítás részletes elõírásait,
továbbá a 30.  § szerinti kötelezõ nyilvántartások vezetésének szabályait,
b) a járványügyi érdekbõl felügyelet alá vont kórokozók, valamint a fertõzõ betegségek bejelentésével kapcsolatos
kötelezettségeket,
c) a halál tényének és okának bejelentésére vonatkozó részletes szabályokat,
d) a veleszületett rendellenességek bejelentésére vonatkozó részletes szabályokat,
e) a 20.  § (4) bekezdés szerinti adatok körének meghatározására, gyûjtésére, feldolgozására és bejelentésére
vonatkozó részletes szabályokat,
f) a gyógykezelés során alkalmazandó egészségügyi dokumentáció jellegére vonatkozó szabályokat, valamint
az alkalmazandó nyomtatványok – e törvény keretei közötti – adattartalmát,
g) az egyes daganatos megbetegedések bejelentési módját, valamint a bejelentési kötelezettség teljesítésének és
a bejelentendõ adatok gyûjtésének és kezelésének szabályait,
h) az elektronikus vényre vonatkozó részletszabályokat,
i) a Betegségregiszterre vonatkozó részletes szabályokat
rendeletben állapítsa meg.”

16.  § Az Eüak. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

17.  § Az Eüak.
a) 3.  § i) pontjában az „az adatvédelmi felelõs;” szövegrész helyébe az „az adatvédelmi felelõs; a betegjogi

képviselõket foglalkoztató szerv; az egészségügyi dokumentációt kezelõ szerv;” szöveg,
b) 15.  § (3) bekezdésében az „(1) és (2)” szövegrész helyébe az „(1)–(2c)” szöveg,
c) 23.  § (1) bekezdés a) pontjában a „polgári és közigazgatási hatósági ügyben az ügyészség” szövegrész helyébe

a „polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási hatóság, az ügyészség”
szöveg

lép.
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18.  § Hatályát veszti az Eüak.
a) 2.  § a) pontjában a „ , továbbá az irányított betegellátás szervezését végzõ szervezetre” szövegrész,
b) 3.  § o) pontja,
c) 5.  § (1) bekezdés d) pontja,
d) 22.  § (1) bekezdés a) pontjában a „valamint” szövegrész,
e) 38.  § (3) bekezdésében az „a központi költségvetési szervnek minõsülõ egészségügyi szolgáltató jogutód nélküli

megszûnése esetére” szövegrész.

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

19.  § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 2.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségbiztosítási ellátások közül az egészségügyi szolgáltatások – e törvény keretei között és az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott finanszírozási, vizsgálati és terápiás eljárási rendek figyelembevételével, a biztonságos
és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
 szóló 2006. évi XCVIII. törvényben foglalt kivételekkel – az egészségi állapot által indokolt mértékben vehetõk
igénybe.”

20.  § (1) Az Ebtv. 5/B.  § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„k) intézményi elõjegyzés: a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál vezetett, a 20.  § (1) bekezdés
c) pontja szerinti fekvõbeteg-szakellátások igénybevételének sorrendjét meghatározó jegyzék;”

(2) Az Ebtv. 5/B.  §-a a következõ r) és s) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„r) egészségügyi térség: az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
 szóló kormányrendeletben meghatározott térség;
s) térségi várólista: az egészségügyi térségben a 20.  § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti ellátások igénybevételének
sorrendjét meghatározó – a térségi betegút-szervezésért felelõs szerv által vezetett – jegyzék.”

21.  § (1) Az Ebtv. 10.  § (1) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A biztosított a betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások keretében az alábbi
vizsgálatokra jogosult:
d) a 18 éven felüli korosztály)
„da) az életkornak és nemnek megfelelõ rizikófaktorok által indukált betegségek tekintetében
az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében nevesített szûrõvizsgálatokra az ott meghatározott
gyakorisággal, valamint a rizikómagatartást befolyásoló csoportos és egyéni egészségfejlesztési szolgáltatásokra,”

(2) Az Ebtv. 10.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatások közül a biztosított az egészség fejlesztését, a betegségek megelõzését
és korai felismerését célzó szolgáltatásokat a biztosított kezdeményezésére vagy egészségügyi ellátása során, illetve
a háziorvos vagy a kezelõorvos beutalása, továbbá a szolgáltatást végzõ, szervezõ egészségügyi szolgáltató értesítése
alapján veheti igénybe. Az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében nevesített szûrõvizsgálatokat
a biztosított az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében meghatározott gyakorisággal veheti igénybe.
A népegészségügyi célú behívásos-követéses rendszerû célzott szûrõvizsgálatok esetében az értesítést
a szûrõvizsgálatot végzõ egészségügyi szolgáltató vagy az egészségügyi államigazgatási szerv küldi ki.”

22.  § Az Ebtv. 18.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A biztosítottat az e törvény szerint járó egészségügyi szakellátásra a finanszírozott egészségügyi szolgáltató
orvosa vagy az e törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott feladatot ellátó orvos utalhatja
be, azzal, hogy a beutalás során a biztosított számára lehetõvé kell tenni az egészségügyi térségen belüli – külön
jogszabályban meghatározott esetekben a térséghatáron túli – szolgáltató-választás lehetõségét.
(2) A biztosított ellátását nem tagadhatja meg
a) a beutalóhoz kötött szakellátások esetében a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltató,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám 37641



b) a beutalóhoz nem kötött – nem sürgõsségi – szakellátások esetében a biztosított által külön jogszabályban
foglaltak szerint az egészségügyi térségen belül – külön jogszabályban meghatározott esetekben a térséghatáron
túl – választott egészségügyi szolgáltató.”

23.  § (1) Az Ebtv. 20.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ szolgáltató
a) térségi várólista alapján teljesíti a várólista alapján nyújtható ellátásokról  szóló kormányrendeletben csak térségi
várólista alapján végezhetõ ellátásként meghatározott fekvõbeteg-szakellátások végzését,
b) térségi várólista alapján teljesíti az a) pontban foglaltakon túl azoknak a fekvõbeteg-szakellátásoknak a végzését,
amelyek tekintetében a térségi betegút-szervezésért felelõs szerv az adott térségben mûködõ egyes egészségügyi
szolgáltatókra – az adott fekvõbeteg-szakellátás vonatkozásában – jellemzõ kapacitás-kihasználtsági mutatók és
várakozási idõk figyelembevételével elrendeli az adott térségben a térségi várólista vezetését,
c) intézményi elõjegyzés alapján teljesíti az a) és b) pont alá nem tartozó fekvõbeteg-szakellátások végzését,
amennyiben a biztosított azonnali ellátására nincs lehetõség;
d) betegfogadási lista alapján teljesíti a járóbeteg-szakellátások végzését,
feltéve, hogy a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását.
(2) Amennyiben a kezelõorvos a biztosított részére az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak szerinti ellátást rendel,
az egészségügyi szolgáltató külön jogszabályban foglaltak szerint jelzi ennek tényét a térségi várólistákkal és
intézményi elõjegyzésekkel kapcsolatos adatok országos nyilvántartását (a továbbiakban: országos várólista
nyilvántartás) vezetõ szerv részére és egyidejûleg továbbítja számára a biztosított 20/A.  § (1) bekezdése szerinti
személyazonosító adatait, a szükséges ellátás megjelölését és amennyiben a biztosított a (3) bekezdés a) pontja
alapján elõre választott szolgáltatót, annak megnevezését.”

(2) Az Ebtv. 20.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a biztosított – az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv erre irányuló vizsgálatának
eredménye szerint – a rendelt ellátás tekintetében nem szerepel egyetlen térségi várólistán, illetve intézményi
elõjegyzésen sem, az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv a 20/A.  § (5) bekezdése szerinti egyedi azonosítót
generál a biztosított számára, és a (2) bekezdés szerinti adatok megérkezését követõ napon a külön jogszabályban
foglaltak szerint kezdeményezi a térségi betegút-szervezésért felelõs szervnél a térségi várólistára, az intézményi
elõjegyzést vezetõ szolgáltatónál az elõjegyzésbe vételét. A biztosítottat az országos várólista nyilvántartást vezetõ
szerv kezdeményezését követõ napon kell felvenni a térségi várólistára, illetve az intézményi elõjegyzésre.”

(3) Az Ebtv. 20.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A biztosított az (1) bekezdés szerinti ellátásra a térségi várólistára, az intézményi elõjegyzésre, illetve
a betegfogadási listára történõ felkerülés idõpontja szerint jogosult, azzal, hogy
a) a biztosított – a 18.  § (1) bekezdés szerinti lehetõségével élve – az (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti esetben
a külön jogszabályban foglaltak alapján dönthet arról, hogy az adott térségben az ellátást a térségi várólista alapján
nyújtó szolgáltatók közül melyiknél veszi igénybe,
b) az intézményi elõjegyzésre a kormány rendeletében meghatározott idõtartamon belül felkerülõ biztosítottak
közül a területen kívüli beteggel szemben elsõbbséget élvez az, aki az egészségügyi szolgáltató ellátási területéhez
tartozik.”

(4) Az Ebtv. 20.  §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés alapján meghatározott idõponttól eltérni
a) az ellátás szakmai indokoltsága alapján,
b) az ellátás várható eredménye alapján,
c) a (4) bekezdés szerinti esetben,
d) az azonnali ellátásnak a biztosított állapota  miatti indokoltsága esetén,
e) a biztosítottnak a (3) bekezdés a) pontja szerinti döntése alapján,
f) a biztosított hátrányára a biztosított kérése alapján
lehet. Az eltérés lehetõségének feltételeit és szabályait az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletben
határozza meg.”

(5) Az Ebtv. 20.  §-a a következõ (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (7) bekezdés szerinti vizsgálat eredményérõl 15 napon belül
tájékoztatja a térségi betegút-szervezésért felelõs szervet.
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(7b) Amennyiben a térségi várólisták hossza egyes ellátások esetében aránytalanul eltér egymástól, a térségi
betegút-szervezésért felelõs szerv kezdeményezheti az egészségügyi államigazgatási szervnél az érintett
egészségügyi szolgáltató kapacitásainak és ellátási területének a külön törvény szerinti módosítását.”

(6) Az Ebtv. 20.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A térségi várólista alapján történõ ellátás-igénybevétel, az annak érdekében szükséges kapcsolattartás és
a térségi várólista alapján történõ szolgáltató-választás szabályait, valamint a térségi várólista alapján, az intézményi
elõjegyzés alapján, illetve a betegfogadási lista alapján végzett ellátásokkal kapcsolatos jelentés szabályait a kormány
rendeletben határozza meg.”

24.  § (1) Az Ebtv. 20/A.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A várólista adatai központi várólista esetén a kormányrendeletben kijelölt szerv honlapján, térségi várólista
esetében a térségi betegút-szervezésért felelõs szerv honlapján, az intézményi elõjegyzés adatai az ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató honlapján – kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon – hozzáférhetõek.
A transzplantációs várólista kivételével az ellátás igénybevételének várható idõpontját is közzé kell tenni. A térségi
várólista alapján ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató honlapjáról a térségi betegút-szervezésért felelõs szerv
honlapjának is közvetlenül elérhetõnek kell lennie. Az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv honlapjáról
a térségi várólistáknak és az intézményi elõjegyzéseknek is elérhetõnek kell lennie.”

(2) Az Ebtv. 20/A.  § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a központi várólista tekintetében a kormányrendeletben
kijelölt szerv, a térségi várólista és az intézményi elõjegyzés tekintetében az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv
egyedi azonosítót határoz meg. Az egyedi azonosító nem tartalmazhat a biztosított egészségügyi és személyazonosító
adataival összefüggõ, továbbá a várólistára, intézményi elõjegyzésre történõ felvétel idõpontjára vonatkozó adatot.
Az egyedi azonosítót az azt meghatározó szerv a biztosított kezelõorvosa útján közli a biztosítottal.
(6) Amennyiben a kormányrendeletben kijelölt szerv, illetve az egészségügyi szolgáltatónál az intézményi elõjegyzés
kezeléséért felelõs személy, vagy a térségi betegút-szervezésért felelõs szerv észleli, hogy az adott várólistára,
intézményi elõjegyzésre érkezõ biztosított egyedi azonosítója egy másik, az adott várólistán, intézményi elõjegyzésen
levõ biztosított egyedi azonosítójával megegyezik, akkor a késõbb beérkezett egyedi azonosítót olyan sorszámmal
látja el, amely egyértelmûen alkalmas az egyedi azonosítók megkülönböztetésére. Errõl a biztosítottat a kezelõorvos
útján a központi várólista esetében a kormányrendeletben kijelölt szerv, térségi várólista esetében a térségi
betegút-szervezésért felelõs szerv, intézményi elõjegyzés esetében az egészségügyi szolgáltatónál az intézményi
elõjegyzés kezeléséért felelõs személy tájékoztatja.”

(3) Az Ebtv. 20/A.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az országos várólista nyilvántartás a térségi várólista, illetve az intézményi elõjegyzés alapján ellátást igénybe
vevõ biztosítottnak az (1) bekezdés szerinti személyazonosító adatait, egyedi azonosítóját, az igénybevételre kerülõ
ellátás megjelölését, az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató megnevezését és az ismertté válása esetén az ellátás
igénybevételének idõpontját tartalmazza. Az országos várólista nyilvántartás az adatokat betegút-szervezés céljából
az ellátás elvégzésének az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató általi – külön jogszabályban foglaltak szerinti –
jelentéséig tartalmazhatja. Betegút-elemzés és a kapacitás-kihasználtság elemzése céljából személyazonosításra
alkalmatlan módon további négy évig kezelhetõek az adatok.”

25.  § (1) Az Ebtv. 21.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a biztosított a gyógyászati segédeszköz árához, kölcsönzési díjához társadalombiztosítási
támogatást vett igénybe, köteles az eszköz használata során a tõle elvárható gondossággal eljárni, az eszközt
rendeltetésszerûen használni, valamint az eszköz állagának megóvására törekedni.”

(2) Az Ebtv. 21.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás
társadalombiztosítási támogatással történõ rendelése során, illetve gyógyászati segédeszköz javításának és
kölcsönzésének társadalombiztosítási támogatással történõ rendelése során
a) a rendelésre vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, és
b) a finanszírozási eljárásrendekben, ennek hiányában az érvényes szakmai protokollokban foglaltaknak, vagy
c) az a) és b) pontban foglaltak hiányában az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 119.  § (3) bekezdés
b) pontjában foglalt szakmai elõírásoknak
megfelelõen kell eljárni.”
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26.  § Az Ebtv. 26.  § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem nyújtható az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás]
„b) olyan, Magyarországon az adott indikációra forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ gyógyszerhez, amely
esetén
ba) a kérelem benyújtása hónapját megelõzõ hónap kezdõnapját közvetlenül megelõzõ tizenkét hónapban
az azonos hatóanyag-tartalmú gyógyszerekkel méltányosság alapján kezelt betegek száma elérte az 50 fõt, vagy
bb) egy beteg tekintetében elérte az engedély idõtartamára vonatkozóan a 8 millió Ft támogatás összeget,
kivéve azon gyógyszereket, melyekre vonatkozó azonos indikációs területre benyújtott társadalombiztosítási
támogatás iránti kérelem elbírálása az egészségbiztosítási szervnél már folyamatban van.”

27.  § Az Ebtv. 28.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28.  § (1) A Magyarországon nem hozzáférhetõ gyógyító eljárások más országban  való igénybevételéhez
a biztosítottaknak – ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosultakat – az E. Alap terhére
támogatás nyújtható.
(2) Az egészségbiztosító megtéríti
a) a biztosított recipiensbe  való átültetés céljából külföldön történõ szerv- és szöveteltávolításnak,
b) az a) pont szerinti szerv és szövet magyarországi egészségügyi szolgáltatóhoz történõ szállításának, ideértve
a külföldi donor külföldön történõ kivizsgálásának, valamint
c) a biztosított recipiens külföldi vagy nemzetközi várólistára helyezésének igazgatási
költségeit, amelyek máshonnan nem térülnek meg.
(3) A külföldi donor külföldi ellátásával kapcsolatban az Eütv. 207.  § (2) bekezdése nem alkalmazható.
(4) A támogatás és a megtérítés rendjét a Kormány rendeletben szabályozza.”

28.  § Az Ebtv. 30.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdés megkötésének, az egészségügyi szolgáltató által kezdeményezett
módosításának, illetve az egészségügyi szolgáltató általi felmondásának érvényességi feltétele az egészségügyi
szakellátások esetében az egészségügyi szolgáltató fenntartója általi jóváhagyás.”

29.  § Az Ebtv. 31.  §-a következõ (9)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az egészségügyi szakellátást nyújtó, érvényes finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi szolgáltató
negyedévente, a tárgyidõszakot követõ 45 napon belül köteles
a) a bevételeire,
b) a ráfordításaira,
c) a követeléseire,
d) a kötelezettségei állományára, azok korosítására,
e) a pénzeszközállományára,
f) a készletállományára és
g) a beruházásaira
vonatkozó – a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 81.  §-a alapján üzleti titoknak nem minõsülõ –
adatokat az egészségbiztosító számára megküldeni. Az egészségbiztosító köteles a beérkezett adatokat a beérkezést
követõ 10 napon belül továbbítani az egészségbiztosításért felelõs miniszter részére.
(10) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a (9) bekezdés szerinti kötelezettségét határidõn belül nem teljesíti,
az egészségbiztosító új határidõ kitûzésével és a mulasztás (11), illetve (12) bekezdés szerinti következményeirõl
történõ tájékoztatással felszólítja az egészségügyi szolgáltatót a (9) bekezdés szerinti kötelezettsége teljesítésére.
A felszólítással egyidejûleg – annak tényérõl – értesíteni kell az egészségügyi szolgáltató fenntartóját is.
(11) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a (10) bekezdés szerinti felhívására sem teljesíti az abban megadott
határidõn belül a (9) bekezdésben elõírt kötelezettséget, az egészségbiztosító – az e törvény végrehajtásáról szolgáló
kormányrendeletben meghatározott összegû – bírságot szab ki, azzal, hogy az nem mentesíti az egészségügyi
szolgáltatót a (9) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése alól.
(12) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a (11) bekezdésben foglalt bírság kiszabását követõ 15 napon belül
sem tesz eleget a (9) bekezdés szerinti kötelezettségének, az egészségbiztosító – az egészségbiztosításért felelõs
miniszter egyetértésével – felmondja a szolgáltató finanszírozási szerzõdését.”
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30.  § (1) Az Ebtv. 40.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelõ idõtartamra jár. A terhességi-gyermekágyi
segély legfeljebb a gyermek születését követõ 168. napig jár, kivéve a Munka Törvénykönyvében a koraszülött
gyermekek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor. Ha a terhességi-gyermekágyi
segély iránti kérelem a szülés várható idõpontját megelõzõ 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem
elbírálására vonatkozó határidõ a szülés várható idõpontját megelõzõ 28. napon kezdõdik.”

(2) Az Ebtv. 40.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Terhességi gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelõ idõtartam még hátralévõ tartamára
a) annak a nõnek is jár, aki a csecsemõt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától,
b) annak a gyámnak is jár, aki a csecsemõt jogerõs döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától,
c) a csecsemõt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülõ nõ az egészségügyi szolgáltató által – az e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan,
az egészségi állapota  miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett
naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
d) a csecsemõt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülõ nõ meghal, az elhalálozás napjától,
e) annak a férfinek is jár, aki a csecsemõt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt
örökbe fogadni szándékozó nõ az egészségügyi szolgáltató által – az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan, az egészségi állapota  miatt
kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot
fennállásáig,
f) annak a férfinek is jár, aki a csecsemõt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni
szándékozó nõ meghal, az elhalálozás napjától,
g) annak a férfinek is jár, aki a csecsemõt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásba vétel
napjától,
ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak.”

31.  § Az Ebtv. 54.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az üzemi balesetbõl vagy foglalkozási megbetegedésbõl (a továbbiakban együtt: üzemi baleset) eredõ
egészségkárosodás  miatt támogatással rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás árához,
valamint a gyógyászati segédeszköz javítási díjához – amennyiben a támogatás mértéke a nulla százalékot
meghaladja – százszázalékos mértékû támogatás jár.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege azonos a támogatással rendelhetõ gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz és gyógyászati ellátás – az igénybevételkor érvényes, külön jogszabály szerint a támogatás alapjául
elfogadott – árával, illetve a gyógyászati segédeszköz javítási díjával.”

32.  § Az Ebtv. 79.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Központi Statisztikai Hivatal a statisztikáról  szóló törvényben meghatározott adatgyûjtéssel kapcsolatos
feladatai ellátása érdekében, statisztikai célból e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok közül
a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatok igénylésére – figyelemmel az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl  szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire is – jogosult.”

33.  § Az Ebtv. a következõ 81/A.  §-sal egészül ki:
„81/A.  § Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot mûködtetõ
egészségügyért felelõs miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli
az elektronikus adatcsere körébe tartozó, az egészségbiztosító által e törvény szerint kezelt személyes és különleges
adatokat.”

34.  § Az Ebtv. 82.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel megállapított 20.  §
(2) bekezdés szerinti országos várólista nyilvántartást, valamint a 20.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti térségi
várólistákat az adott térségben az adott ellátások tekintetében a térségben mûködõ egészségügyi szolgáltatók által
vezetett intézményi várólisták alapján – kormányrendeletben meghatározottak szerint – 2012. április 30-áig kell
létrehozni.”
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35.  § (1) Az Ebtv. 83.  § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„e) a beutaló nélkül igénybe vehetõ szakellátások, a beutalásra jogosult orvosok körének, a beutalási rendnek,
a szolgáltató-választás feltételeinek és eljárási szabályainak,”
(meghatározására)

(2) Az Ebtv. 83.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) határozza meg az országos várólista nyilvántartás, valamint a térségi várólistáknak a korábbi intézményi várólisták
alapján történõ létrehozásának szabályait,
b) jelölje ki a térségi betegút-szervezésért felelõs szervet,
c) jelölje ki az országos várólista nyilvántartást vezetõ szervet,
d) határozza meg a térségi várólista alapján történõ ellátás-igénybevétel, az annak érdekében szükséges
kapcsolattartás és a térségi várólista alapján történõ szolgáltató-választás, valamint a térségi várólista alapján,
az intézményi elõjegyzés alapján, illetve a betegfogadási lista alapján végzett ellátásokkal kapcsolatos jelentés
szabályait.”

(3) Az Ebtv. 83.  §-a a következõ (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg az egészségbiztosító által a 31.  §
(11) bekezdése alapján kiszabható bírság mértékét.”

(4) Az Ebtv. 83.  § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben 
rendeletben határozza meg)
„c) a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba  való befogadásának és
a támogatás mértéke megállapításának szempontrendszerét, valamint a társadalombiztosítási támogatásba
befogadott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök hivatalból történõ felülvizsgálatának szempontjait és eljárási
szabályait,”

(5) Az Ebtv. 83.  § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„g) a központi várólista, a transzplantációs várólista, a térségi várólista, az intézményi elõjegyzés, valamint
a betegfogadási lista tekintetében a sorrend kialakításának és az eltérés lehetõségének feltételeit és szabályait,
továbbá a várólista, illetve az intézményi elõjegyzés adatainak honlapon történõ közzétételére vonatkozó
szabályokat,”

(6) Az Ebtv. 83.  § (4) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„k) az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának körében a határnapon belüli ismételt
felvételre vonatkozó összevonási szabály alóli kivételeket, a tételes elszámolás alá esõ egyszerhasználatos eszközök és
implantátumok jegyzékét; a tételes elszámolás alá esõ hatóanyagok körét és kódját; a J0 ellátási szintû
laboratóriumokból jelenthetõ eljárásokat (OENO); a meghatározott intézeti körben végezhetõ ellátásokat tartalmazó
homogén betegségcsoportokat; az egynapos beavatkozásokat (kivéve 1 éves kor alatt); az aktív fekvõbeteg-ellátási
háttér mellett ambuláns formában is nyújtható kúraszerû kezeléseket; a dializálási eljárásokat; és a vérkészítmények
térítési díját,”

(7) Az Ebtv. 83.  § (6) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„g) az egészségbiztosítói ellenjegyzéssel kiszolgáltatható gyógyászati segédeszközök körét, az egészségbiztosítói
ellenjegyzés feltételeit és a mérlegelés szempontjait, valamint az ellenjegyzéssel kapcsolatos eljárási szabályokat.”

36.  § Az Ebtv. a következõ 83/A.  §-sal egészül ki:
„83/A.  § Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 883/2004/EK rendelet
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról  szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

37.  § Az Ebtv.
a) preambulumában az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,
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b) 20.  § (4) bekezdésében
ba) az „a (3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „a (3a) bekezdés szerinti” szöveg,
bb) az „az (1) bekezdés b) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés d) pontja szerinti” szöveg,
bc) az „a (3) bekezdés szerinti szakmai indokoltság, valamint az ellátás várható eredménye  miatti soron kívüli

ellátásokat” szövegrész helyébe az „a (3a) bekezdés a), b) és d) pontja alapján soron kívüli ellátásokat”
szöveg,

c) 20.  § (7) bekezdésében az „Az egészségügyi államigazgatási szerv területileg illetékes szerve” szövegrész helyébe
az „A térségi betegút-szervezésért felelõs államigazgatási szerv kezdeményezésére az egészségügyi
államigazgatási szerv” szöveg,

d) 20/A.  § (1) bekezdésében
da) az „A várólista” szövegrész helyébe az „A várólista és az intézményi elõjegyzés” szöveg,
db) az „A várólistán” szövegrész helyébe az „A várólistán, intézményi elõjegyzésen” szöveg,

e) 20/A.  § (2) bekezdésében az „intézményi várólistát” szövegrész helyébe az „intézményi elõjegyzést” szöveg,
f) 20/A.  § (4) bekezdésében

fa) az „A várólista” szövegrész helyébe az „A várólista, intézményi elõjegyzés” szöveg,
fb) az „a várólistán” szövegrész helyébe az „a várólistán, intézményi elõjegyzésen” szöveg,

g) 32.  § (6) bekezdésében a „gyógyszer” szövegrész helyébe az „anyatej, gyógyszer” szöveg,
h) 35.  § (4) bekezdésében az „és a tulajdonos saját forrásaiból meghatározott arányú konkrét hozzájárulást, valamint

garanciát vállal,” szövegrész helyébe a „valamint a tulajdonos – amennyiben jogszabály eltérõen nem
rendelkezik – saját forrásaiból meghatározott arányú konkrét hozzájárulást és garanciát vállal,” szöveg,

i) 80.  § (5) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
j) 83.  § (2) bekezdés zs) pontjában az „a várólistára” szövegrész helyébe az „az országos várólista nyilvántartásra,

a központi várólistára, a transzplantációs várólistára, a térségi várólistára, az intézményi elõjegyzésre” szöveg,
k) 83.  § (4) bekezdés t) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg
lép.

38.  § Hatályát veszti az Ebtv.
a) 18.  § (3) bekezdése, és
b) 42/B.  § (3) bekezdése.

Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

39.  § Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 24.  §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az egészségügyi dokumentációt nyilvántartó szervet a Kormány rendeletben jelöli ki.”

40.  § Az Eütv. 101.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Orvostechnikai eszköz akkor hozható forgalomba, illetve az egészségügyi ellátás során akkor használható, ha
a) az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott
aa) megfelelõségi követelményeket kielégíti, és
ab) tanúsítványokkal és jelöléssel rendelkezik, vagy
b) az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott szerv nyilvántartásba vette.”

41.  § Az Eütv. 101/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„101/A.  § Az orvostechnikai eszközökkel és a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos egyes eljárásokért – ideértve
a szakhatósági eljárásokat is – az egészségügyért felelõs miniszternek az adópolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

42.  § Az Eütv. a következõ 101/B.  §-sal egészül ki:
„101/B.  § (1) Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv (e § tekintetében
a továbbiakban: hatóság) bírságot szabhat ki, ha az egészségügyért felelõs miniszter rendelete szerinti kötelezett
megszegi
a) az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatával,
b) az orvostechnikai eszközök nyilvántartásba vételével,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám 37647



c) az orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatával,
d) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos baleset, váratlan esemény bejelentéssel,
e) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos váratlan esemény kivizsgálásával,
f) a balesetfelelõs bejelentésével,
g) az implantátum beültetése során elõírt nyilvántartással
kapcsolatos, az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott kötelezettségét, vagy  valótlan adat
közlésével a hatóságot megtéveszti.
(2) A bírság összegét a jogsértés súlyára, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására és a jogsértéssel okozott kár
mértékére vagy az eset más, a kötelezettségszegés súlyát érintõ lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni, 
azzal, hogy a bírság összege
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén 50 000 forinttól 400 000 forintig,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén 10 000 forinttól 140 000 forintig,
c) az (1) bekezdés c) pontja esetén 50 000 forinttól 150 000 forintig,
d) az (1) bekezdés d)–g) pontja esetén 15 000 forinttól 50 000 forintig
terjedhet.”

43.  § (1) Az Eütv. 110.  § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés szerinti feltételekkel rendelkezõ személy felügyelete mellett – a (25) bekezdésben foglalt eltéréssel – végezhet
egészségügyi tevékenységet az a személy,]
„c) aki mûködési nyilvántartását e törvényben és jogszabályokban foglalt módon határidõben nem újította meg, vagy 
mûködési nyilvántartása lejárt és meghosszabbítási kérelmét jogerõsen elutasították.”

(2) Az Eütv. 110.  §-a a következõ (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Az állami vérellátó szolgálat által megkötött egyezmény vagy megállapodás teljesítése körében felmerülõ
egészségügyi tevékenységet a Magyarországon egészségügyi tevékenység végzésére a (2), (4) vagy a (10) bekezdés
alapján nem jogosult személy abban az esetben végezhet, ha az adott egészségügyi tevékenység végzésére
a letelepedése szerinti államban korlátozás nélkül jogosult, és az egészségügyi tevékenység végzését
kormányrendeletben meghatározott eljárás keretében nyilvántartásba vétel céljából bejelenti az egészségügyi
államigazgatási szervnek. A bejelentési eljárással összefüggésben és az e bekezdés alapján egészségügyi
tevékenységet végzõ személyek nyilvántartása keretében az egészségügyi államigazgatási szerv és a nyilvántartást
vezetõ szerv a bejelentéstõl számított 5 évig kezeli a bejelentõ természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
személyazonosításra alkalmas igazolványának számát, valamint annak a külföldi intézménynek, szolgáltatónak
a nevére és címére vonatkozó adatát, amelynek nevében a bejelentõ egészségügyi tevékenység végzésére jogosult.”

44.  § (1) Az Eütv. 113/A.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés b)–d) pontjai alapján a mûködési nyilvántartásból törölt egészségügyi dolgozó egészségügyi
tevékenységet felügyelet mellett sem végezhet.”

(2) Az Eütv. 113/A.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egészségügyi dolgozó egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésérõl, valamint az egészségügyi
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltásáról  szóló jogerõs határozatáról a bíróság – jogszabályban
meghatározottak szerint – haladéktalanul értesíti a mûködési nyilvántartást vezetõ szervet, és az illetékes
egészségügyi szakmai kamarát.”

45.  § Az Eütv. 116/A.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az ESZTT a (3) bekezdés szerinti szervezési feladatai ellátása érdekében jogosult megismerni a 112.  § (4) bekezdés
a) és b) pontja szerinti adatokat.”

46.  § Az Eütv. új 146. és 146/A.  §-sal, valamint a 146.  §-t megelõzõ következõ alcímmel egészül ki:

„A térségi egészségügyi fejlesztési program
146.  § (1) A térségi egészségszervezésért felelõs államigazgatási szerv elkészíti az adott egészségügyi térség
egészségügyi fejlesztési programját.
(2) A térségi egészségügyi fejlesztési program tartalmazza
a) az ellátandó lakosság számának, korösszetételének várható változását, az egészségi állapotot befolyásoló
fontosabb területi, települési, környezeti tényezõket, a lakosság egészségi állapotának legfontosabb jellemzõit,
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b) az egészségügyi szolgáltatások iránti igények várható alakulását, figyelembe véve a gyógyító-megelõzõ feladatok
összetételének tervezhetõ változásait – beleértve a népegészségügyi feladatokból adódó területi igényeket is –, illetve 
ennek alapján a szolgáltatási struktúra átalakítására vonatkozó terveket,
c) az ellátási kötelezettség teljesítésében részt vevõ egészségügyi szolgáltatók legfontosabb szakmai jellemzõit,
szervezeti formáit és tulajdonosi struktúráját,
d) a c) pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó jelentõsebb felújítások és fejlesztések terveit.
(3) A térségi egészségügyi fejlesztési program elkészítése során figyelembe kell venni az ellátási kötelezettség
teljesítésében részt vevõ egészségügyi szolgáltatók és azok fenntartói, illetve tulajdonosai, valamint
az önkormányzatok fejlesztési terveit.
(4) A térségi egészségügyi fejlesztési programot meg kell küldeni a térségben mûködõ valamennyi egészségügyi
közszolgáltató fenntartójának és helyi önkormányzatnak, továbbá a miniszternek is, valamint közzé kell tenni
az (1) bekezdés szerinti szerv honlapján.
146/A.  § (1) Az egészségügyi térség területén mûködõ közfinanszírozott gyógyintézet az általa nyújtott szolgáltatások
tervszerû és minõségi fejlesztésére szakmai tervet készít a térségi egészségügyi fejlesztési program alapján, azzal
összhangban.
(2) A szakmai terv tartalmazza
a) a gyógyító-megelõzõ feladatokkal,
b) a feladatok változásával összefüggõ belsõ szervezeti változásokkal,
c) a jelentõsebb felújításokkal és fejlesztésekkel,
d) a humán erõforrások fejlesztésével, valamint
e) a minõségbiztosítással és minõségfejlesztéssel
összefüggõ koncepciókat és mindezek finanszírozási tervét.
(3) A szakmai tervet – a gyógyintézet szakmai vezetõ testületének egyetértése után – a fenntartó fogadja el.
(4) A szakmai tervet meg kell küldeni a térségi egészségszervezésért felelõs államigazgatási szervnek.”

47.  § Az Eütv. új 148.  §-sal és az azt megelõzõ következõ alcímmel egészül ki:

„Térségi Egészségügyi Tanács
148.  § (1) A Térségi Egészségügyi Tanács (a továbbiakban: Tanács) az egészségügyi szakellátás fejlesztésérõl  szóló
törvényben meghatározott egészségügyi térségben az egészségpolitika kialakításában közremûködõ szerv.
(2) A Tanács feladata a térségi egészségszervezési központ munkájának elõsegítése, a területi ellátási kötelezettség
megállapításának szakmai támogatása, tanácsadás a területei egészségfejlesztési célok meghatározásához, a célok
teljesülésének értékelése, a térségben mûködõ egészségügyi szolgáltatók hosszú távú fejlesztésének és a fejlesztés
prioritásainak véleményezése.
(3) A Tanács tagja
a) az adott térség megyei önkormányzatainak egy-egy képviselõje, valamint a fõvárosi térség esetében a fõvárosi
önkormányzat egy képviselõje,
b) az adott térségben mûködõ fõvárosi és megyei kormányhivatal egy-egy képviselõje, valamint ezen túlmenõen
a térségben mûködõ népegészségügyi szakigazgatási szervek egy közös képviselõje,
c) azon minisztériumok egy-egy képviselõje, amelyek fenntartói valamely, a térség területén mûködõ egészségügyi
szolgáltatónak,
d) a térségben található kistérségekben levõ önkormányzatok megyénként egy képviselõje, továbbá a fõvárosban
az egészségügyi térségben érintett fõvárosi kerületek önkormányzatainak egy közös képviselõje,
e) a térségben mûködõ egyetemi centrumot és klinikát mûködtetõ egyetem képviselõje,
f) azon egyházak egy közös képviselõje, amelyek fenntartói valamely, a térség területén mûködõ egészségügyi
szolgáltatónak,
g) az a)–f) pontban foglaltak alapján nem képviselt – a térségben mûködõ – egészségügyi szolgáltatók fenntartói
közül azoknak az egy közös képviselõje, akik gyógyintézetnek minõsülnek és közfinanszírozásban részesülnek,
h) az egészségbiztosítási szerv térségben mûködõ területi kihelyezett szervezeti egységeinek kijelölt képviselõje,
i) az egészségügyi államigazgatási szerv térségben mûködõ területi szervezeti egységeinek kijelölt képviselõje,
j) a térségi egészségszervezési központ egy képviselõje,
k) a térségben mûködõ alapellátást végzõ egészségügyi szolgáltatók egy képviselõje,
l) az egészségügyben mûködõ szakmai kamarák egy-egy képviselõje.
m) a térségben mûködõ betegszervezetek egy közös képviselõje,
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n) a térségben mûködõ, nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók egy közös képviselõje.
(4) A Tanács mûködésének feltételeit az egészségszervezésért felelõs államigazgatási szerv biztosítja.
(5) A Tanács szükség szerint, de évente legalább két ülést tart. A Tanács tagjai közül – a tagok szótöbbséggel – elnököt
választanak, aki összehívja a Tanács ülését. A titkári feladatokat a térségi egészségszervezési központ képviselõje
látja el.”

48.  § Az Eütv. 150.  § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter az e törvényben foglaltaknak, valamint a Kormány egészségpolitikai döntéseinek megfelelõen ellátja
az egészségügy ágazati irányítását. Így különösen)
„h) meghatározza és összehangolja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök
elõállításával, forgalmazásával és rendelésével kapcsolatos tevékenységeket.”

49.  § Az Eütv. a következõ 151.  §-sal egészül ki:
„151.  § (1) A miniszter az egészségügy területén mûködõ társadalmi szervezetekkel a Nemzeti Betegfórum útján is
kapcsolatot tart.
(2) A Nemzeti Betegfórumot az adott betegségben szenvedõ személyeket képviselõ társadalmi szervezetek alkotják.
A Nemzeti Betegfórum
a) a miniszter részére javaslatot tesz, felkérésre véleményez, elemzést, értékelést készít,
b) az adott betegséggel, betegségcsoporttal összefüggésben érdekképviseletet lát el,
c) kapcsolatot tart az egészségügyi szakmai kollégium adott tagozatával, a társadalmi, érdekképviseleti
szervezetekkel, az illetékes egészségügyi szakmai kamarákkal, az egyházakkal, valamint az alapítványokkal.”

50.  § Az Eütv. 152.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A települési önkormányzat képviselõ-testülete – a kormányrendelet szerinti praxiskezelõ által megadott
szempontokat figyelembe véve – megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is 
kiterjedõ ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg.”

51.  § Az Eütv. 154.  § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egészségbiztosítási szervek a külön törvényben foglaltaknak megfelelõen kötelesek biztosítani az egészségügyi
szolgáltatók által nyújtott egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában)
„b) a teljesített szolgáltatás finanszírozását és ellenõrzését.”

52.  § Az Eütv. 155.  §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állam tulajdonában vagy fenntartásában lévõ fekvõ- és járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 
esetében a miniszter irányítási jogkörébe tartozik a fenntartó javaslatára
a) az alapítói jogok – létesítés, átszervezés, megszüntetés – gyakorlása,
b) a jogszabályban vagy az egészségügyi szolgáltató alapító okiratában meghatározott
ba) értékhatárt elérõ, vagy
bb) tárgykörben meg valósuló
beszerzésrõl vagy az egészségügyi szolgáltató rendes gazdálkodásának körét meghaladó beruházásról hozott döntés
jóváhagyása.
(4) A (3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók esetében
a) az intézmény költségvetésének meghatározásához, beszámolójának elfogadásához, valamint
b) az intézmény vezetõjének, gazdasági igazgatójának kinevezéséhez vagy megbízásához és felmentéséhez vagy
a megbízásának visszavonásához
a miniszter hozzájárulása szükséges.”

53.  § (1) Az Eütv. 159.  § (1) bekezdés felvezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Kutatás cselekvõképes személyen kizárólag diagnosztikus, terápiás, megelõzési és rehabilitációs eljárások
tökéletesítése, új eljárások kidolgozása, valamint a betegségek kóroktanának és patogenezisének jobb megértése,
valamint az orvostechnikai eszközök hatékonyságával, teljesítõképességével kapcsolatos klinikai adat gyûjtése
céljából, a kutatás jellegének, kockázatainak megfelelõ szakmai feltételekkel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatónál,
a következõ feltételek együttes fennállása esetén végezhetõ:”
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(2) Az Eütv. 159.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezését – az ETT bizottságának a szakmai-etikai
szakkérdésekben kiadott szakhatósági állásfoglalása alapján – az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági
feladatok ellátására kijelölt szerv végzi. A gyártó III. osztályba tartozó, valamint a II.a vagy II.b osztályba tartozó
beültethetõ, tartós használatú invazív orvostechnikai eszköz esetén a klinikai vizsgálatot megkezdheti, ha a hatóság
a klinikai vizsgálat engedélyezésére irányuló kérelem beérkezését követõ naptól számított hatvan napon belül
a vizsgálatot nem tiltja meg.”

54.  § (1) Az Eütv. 164/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jogszabály szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat a 157. és 158.  §, a 159.  § (2) bekezdése, a 161.  § (1) és
(2) bekezdése, a 162. és 163.  §, továbbá a 164.  § (1) bekezdése alapján végezhetõ. Utólagos, beavatkozással nem járó
vizsgálat esetén a kutatási alany tájékoztatására és a vizsgálatba  való beleegyezésére vonatkozóan az egészségügyért
felelõs miniszter eltérõ szabályokat határozhat meg.”

(2) Eütv. 164/A.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen a kizárólag Magyarországon lefolytatott beavatkozással nem járó engedélyezés utáni
gyógyszerbiztonsági vizsgálatok esetében az engedélyt a vizsgálati terv tervezetének benyújtásától számított
60 napon belül kell megadni.”

55.  § Az Eütv. a következõ 164/C.  §-sal egészül ki:
„164/C.  § (1) A jogszabály szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat és engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági
vizsgálat esetében a szakmai-etikai engedélyt nem lehet megadni abban az esetben sem, ha a vizsgálatról
megállapítható, hogy a vizsgálat végzése a gyógyszer alkalmazására ösztönöz.
(2) Az egészségügyi szakembereknek a beavatkozással nem járó engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági
vizsgálatokban  való részvételükért nyújtott kifizetéseket az idejük ellentételezésére és a gyógyszerbiztonsági
vizsgálatokkal kapcsolatosan felmerült, indokolt és igazolt költségeik megtérítésére kell korlátozni.”

56.  § Az Eütv. 202.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„202.  § (1) E fejezet alkalmazásában
a) sejt: különálló emberi sejt vagy kötõszövet által össze nem kapcsolt emberi sejtek egy csoportja;
b) szövet: az emberi test sejtekbõl álló valamennyi alkotórésze, ide nem értve
ba) az embriót és a magzatot,
bb) a vért és a véralkotórészt;
c) szerv: az emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetû egysége, és amely megtartja
szerkezetét, erezettségét és azt a képességét, hogy jelentõs önállósággal élettani funkciókat tartson fenn, valamint
a szerv egy része, amennyiben mûködése az emberi szervezetben ugyanazt a célt szolgálja, mint az egész szerv,
ideértve a szerkezet és erezettség követelményét is;
d) szerv- és szövetátültetés: szerv és szövet eltávolítása emberi testbõl, valamint annak más élõ személy testébe
történõ beültetése az emberi test bizonyos funkcióinak helyreállítása céljából;
e) donor: az a személy, aki szervet, szövetet adományoz más személybe  való átültetés céljából, illetve akinek testébõl
halála után szervet vagy szövetet távolítanak el más személy testébe történõ átültetés céljából;
f) recipiens: az a személy, akinek testébe más személybõl eltávolított szervet, illetve szövetet ültetnek át gyógykezelés
céljából;
g) agyhalál: az agy – beleértve az agytörzset is – mûködésének teljes és visszafordíthatatlan megszûnése;
h) halál: amikor a légzés, a keringés és az agymûködés teljes megszûnése  miatt a szervezet visszafordíthatatlan
felbomlása megindul.
(2) E fejezetnek a szövetre vonatkozó rendelkezéseit – a spermium és a petesejt kivételével – a sejtre is alkalmazni kell.”

57.  § Az Eütv. 203.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A szervátültetés – az átültetendõ szerv minõségének és biztonságának garantálása mellett – az élõ donorok lehetõ
legmagasabb szintû védelmének biztosításával történik.”

58.  § Az Eütv. a következõ 228/A.  §-sal egészül ki:
„228/A.  § A katasztrófa-egészségügyi ellátást a miniszter irányítja.”
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59.  § Az Eütv. a következõ 244/B.  §-sal egészül ki:
„244/B.  § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel
(a továbbiakban: Módosító tv.) megállapított 146.  § (1) bekezdésében meghatározott térségi egészségügyi fejlesztési
programot 2012. december 31-éig kell elkészíteni.
(2) A Módosító tv.-nyel megállapított 148.  § (1) bekezdés szerint létrehozásra kerülõ Térségi Egészségügyi Tanácsot
2012. május 1-jétõl kell mûködtetni.”

60.  § (1) Az Eütv. 247.  § (1) bekezdése a következõ c) és k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) a meghatározott idõtartamra és helyszínre  szóló, egészségügyi tevékenységre jogosító engedély kérelmezésének
és kiadásának szabályait, valamint a bejelentés alapján végezhetõ egészségügyi tevékenységekre vonatkozó
bejelentés megtételére, valamint – személyes adatokat nem tartalmazó – kötelezõ adattartalmára, továbbá
a bejelentett személyek nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezéseket”
„k) a betegjogi képviselõt foglalkoztató, az egészségügyi dokumentációt kezelõ és a betegjogok érvényesülését
elõsegítõ szervet kijelölje, valamint jogállását, feladat- és hatáskörét,”
(rendeletben állapítsa meg.)

(2) Az Eütv. 247.  § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„k) az orvostechnikai eszközökkel és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel összefüggésben
ka) az orvostechnikai eszközök alapvetõ követelményeire,
kb) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos minõségi rendszer szakmai tartalmára,
kc) a megfelelõségértékelési eljárásokra,
kd) a megfelelõségi jelölésre,
ke) az osztályba sorolásra,
kf) a forgalomba hozatalra,
kg) a kijelölt szervezetekre és azok eljárására,
kh) a klinikai vizsgálatra, valamint az in vitro diagnosztika orvostechnikai eszközök esetén a teljesítõképesség
értékelésére,
ki) a nyilvántartásba vételre,
kj) az eszközkészletekre és a több eszközbõl álló rendszerekre vonatkozó eljárásra és sterilizálási eljárásra,
kk) a forgalomba hozatalt követõ váratlan események, balesetek bejelentésére, balesetfelelõs kijelölésére,
kl) a piacfelügyeleti eljárásokra, a közegészségügyi elõírások betartása érdekében szükséges intézkedésekre,
km) a gyártási, forgalomba hozatali, alkalmazási, klinikai vizsgálati, nyilvántartásba vételi, idõszakos felülvizsgálati
eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek megszegésének jogkövetkezményeire,
kn) az EU-társhatóságokkal és a Bizottsággal  való együttmûködésre, idõszakos felülvizsgálatra, a személyazonosításra 
alkalmatlan módon történõ adatkezelésre, valamint az egészségügyi szolgáltatók ellenõrzésére vonatkozó részletes
szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

(3) Az Eütv. 247.  § (2) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„l) a Nemzeti Betegfórum jogállásának, feladatkörének, valamint mûködésének részletes szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

(4) Az Eütv. 247.  § (6) bekezdése a következõ d)–f) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja)
„d) az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi szövetek és sejtek
adományozására, gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megõrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minõségi
és biztonsági elõírások megállapításáról;
e) az Európai Parlament és a Tanács 2010/53/EU irányelve (2010. július 7.) az átültetésre szánt emberi szervekre
vonatkozó minõségi és biztonsági elõírások megállapításáról;
f) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexérõl  szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történõ módosításáról  szóló 2010. december 15-i 2010/84/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv. 107m. cikk (3) és (4) bekezdések, 107n. cikk (2) bekezdés;”
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61.  § Az Eütv.
a) 4.  § (1) bekezdésében, 110.  § (10) bekezdés b) pontjában, 142.  § (2) bekezdésében, 142.  § (3) bekezdés

e) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 95.  §-ában, 243.  § (1), (5), (7) és (10) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,
c) 110.  §

ca) (2) bekezdésében a „(4) és (10) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4), (10) és (10a) bekezdésben” szöveg,
cb) (11) bekezdés b) pontjában a „(10) bekezdés” szövegrész helyébe a „(10) és (10a) bekezdés” szöveg,

d) 143.  §-ában az „egészségbiztosítási szerveket” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerveket, valamint
a térségi egészségszervezési államigazgatási szervet” szöveg,

e) 145.  §-ában az „A Magyar Köztársaság Országgyûlése” szövegrész helyébe az „Az Országgyûlés” szöveg,
f) 203.  § (5) bekezdésében a „szerv- és szövetátültetésre és -tárolásra” szövegrész helyébe a „szerv- és szövet-

valamint sejtátültetésre és -tárolásra” szöveg,
g) 243.  § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „A Magyarország” szöveg,
h) 243.  § (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,
i) 243.  § (6) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg, a „szerv

Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „szerv Magyarország” szöveg
j) 243.  § (7) bekezdésében az „érvényességének feltétele az egészségügyi államigazgatási szerv egyetértése”

szövegrész helyébe az „érvényességének feltétele – kivéve az állami vérellátó szolgálat által megkötött
egyezményt vagy megállapodást – az egészségügyi államigazgatási szerv egyetértése” szöveg

lép.

62.  § Hatályát veszti az Eütv.
a) 112.  § (3) bekezdés j) pontja,
b) 113/A.  § (1) bekezdés a) pontja,
c) 113/A.  § (2) bekezdése,
d) 158.  § (2) bekezdésében a „külön” szövegrész,
e) 158.  § (3) bekezdés második mondata,
f) 159.  § (6) bekezdésében a „ , valamint az ott meghatározott esetben a (7) bekezdés szerinti szerv”,
g) 164/A.  § (1) bekezdésében az „és az ETT engedélye” szövegrész.

Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl  szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

63.  § Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl  szóló 1998. évi XXV. törvény melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

Az önálló orvosi tevékenységrõl  szóló 2000. évi II. törvény módosítása

64.  § Az önálló orvosi tevékenységrõl  szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 1.  § (2) bekezdés c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„c) praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi
tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási
kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhetõ.”

65.  § (1) Az Öotv. a következõ 2/A–2/C.  §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve –
az azt elidegeníteni kívánó orvos bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti önkormányzat
a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – a praxisjog megszerzése esetén – az adott körzetben a 2/B.  § szerinti
feladat-ellátási szerzõdést kíván kötni, errõl a felek elõszerzõdést kötnek,
b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B.  § szerinti feladat-ellátási szerzõdést
kötni, errõl nyilatkoznia kell.
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(3) Praxisjog folytatása esetén vélelmezni kell, hogy az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a praxisjogot folytató
háziorvossal az adott körzetben a 2/B.  § szerinti feladat-ellátási szerzõdést kíván kötni.
2/B.  § (1) A praxisjoggal rendelkezõ háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti
feladat-ellátási szerzõdés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerzõdés) legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,
b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,
c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történõ
hozzájárulására vonatkozó szabályokat,
d) a rendelési idõ meghatározása,
e) az ügyeletben történõ részvételre vonatkozó rendelkezések,
f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,
g) az ellátás nyújtásában részt vevõ egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,
h) a szerzõdés idõtartama,
i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,
j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.
(2) A feladat-ellátási szerzõdés legrövidebb idõtartama 5 év.
(3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerzõdést – indoklással – felmondja, ha
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerzõdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy
folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mûködésre vonatkozó elõírásokat,
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére  való jogosultságát bármely okból elveszti.
(4) A feladat-ellátási szerzõdésben hat hónapnál rövidebb felmondási idõ nem határozható meg.
(5) A körzetmódosítás  miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által
a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
(6) A feladat-ellátási szerzõdést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti.
(7) A közalkalmazotti jogviszonyban álló, praxisjoggal rendelkezõ háziorvos esetében az (1) bekezdésben foglaltakat
– a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokkal összhangban – megfelelõen alkalmazni kell.
2/C.  § A kormányrendeletben meghatározott praxiskezelõ
a) regisztrálja a praxisjogokat, valamint a praxisjogra vonatkozó adásvételeket,
b) közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat.”

(2) Az Öotv. 2/C.  §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
(A kormányrendeletben meghatározott praxiskezelõ)
„c) kormányrendeletben meghatározottak szerint kamatmentes visszatérítendõ támogatást nyújt a praxisjogot
megszerezni kívánó háziorvosoknak.”

66.  § (1) Az Öotv. 3.  §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosok mûködtetési joga 2012. január 1-jével praxisjognak
minõsül, amely jog arra a körzetre terjed ki, ahol a háziorvos 2012. január 1-jén területi ellátási kötelezettséggel
háziorvosi ellátást nyújt, ideértve a munkavégzésben akadályozott, mûködtetési joggal rendelkezõ orvost is.
(6) Azok a mûködtetési joggal rendelkezõ háziorvosok, akik 2012. január 1-jén nem rendelkeznek területi ellátási
kötelezettséggel (a továbbiakban: mûködtetési joggal rendelkezõ háziorvos), tartósan betöltetlen körzetben
mûködtetési joguk alapján területi ellátási kötelezettséget vállalhatnak 2015. december 31-éig. A tartósan betöltetlen
körzetek betöltésénél a mûködtetési joggal rendelkezõ háziorvosok elõnyt élveznek. A mûködtetési joggal rendelkezõ 
háziorvos mûködtetési joga a tartósan betöltetlen körzet betöltésével – illetékmentesen – praxisjognak minõsül. Azon
mûködtetési joggal rendelkezõ háziorvos mûködtetési joga, aki 2015. december 31-éig nem tölt be tartósan
betöltetlen háziorvosi körzetet, 2015. december 31-i hatállyal megszûnik.”

(2) Az Öotv. 3.  §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel megállapított
2/B.  §-ban foglalt követelményeknek 2013. január 1-jétõl kell megfelelni.
(9) Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy
aa) a praxisjog megszerzésének és visszavonásának feltételeit és eseteit, a helyettesítés eseteit, valamint a praxisjog
átengedésére vonatkozó szabályokat rendeletben megállapítsa,
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ab) a praxiskezelõt kijelölje,
ac) a praxiskezelõ által nyújtott kamatmentes visszatérítendõ támogatásra, valamint a praxiskezelõ által szedett díjra
vonatkozó részletes szabályokat rendeletben megállapítsa,
b) az egészségügyért felelõs miniszter, hogy a praxisjog alapján végzett tevékenység gyakorlásának és
ellenõrzésének részletes szakmai szabályait, továbbá a helyettesítésre, a tevékenység végzéséhez szükséges
szakképesítésre és az alkalmassági vizsgálatra vonatkozó szabályokat rendeletben meghatározza.”

67.  § Az Öotv.
a) 1.  § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság területén az” szövegrész helyébe a „Magyarország területén”

szöveg,
b) 2.  § (1) bekezdésében a „mûködtetési jogot” szövegrész helyébe a „praxisjogot” szöveg,
c) 2.  § (2)–(9) bekezdésében a „mûködtetési jog” szövegrész helyébe a „praxisjog” szöveg,
d) 2.  § (6) bekezdésében a „6 hónapon” szövegrész helyébe az „1 éven” szöveg,
e) 2.  § (10) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg
lép.

A kémiai biztonságról  szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

68.  § A kémiai biztonságról  szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 6.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A veszélyes anyagokat és a veszélyes keverékeket – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Magyarország
területén gyártó, forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, forgalomba hozatali tevékenység megkezdésével
egyidejûleg, az egészségügyért felelõs miniszter 34.  § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott
rendeletében foglaltak szerint, a biztonsági adatlap, vagy a biztonsági adatlap és a címketerv csatolásával köteles
elektronikus úton bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, ha a veszélyes anyag az 5.  § (3) bekezdése
szerinti magyarországi jegyzékben, illetve a veszélyes keverék a terméknyilvántartásban még nem szerepel.
A bejelentõ köteles az általa bejelentett veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának változását és
a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni.”

69.  § (1) A Kbtv. 7.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A veszélyes anyag bejelentésével kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatásért, az adatok hitelességéért
a bejelentõ a felelõs. Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes anyag egészségügyi kockázataira
vonatkozóan – a biztonsági adatlap jogszabályban meghatározott adatkörében – további adatszolgáltatásra hívhatja
fel a bejelentõt.”

(2) A Kbtv. 7.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A bejelentés tudomásulvételét az egészségügyi államigazgatási szerv a formai és tartalmi követelményeknek
megfelelõ bejelentés beérkezésétõl számított 15 napon belül elektronikus úton visszaigazolja. A bejelentett veszélyes
anyagot az egészségügyi államigazgatási szerv felveszi az 5.  § (3) bekezdése szerinti magyarországi jegyzékbe.”

70.  § (1) A Kbtv. 8.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A veszélyes keverékek bejelentésével kapcsolatosan megkövetelt adatok hitelességéért a bejelentõ a felelõs.
Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes keverék egészségügyi kockázataira vonatkozóan – a biztonsági
adatlap jogszabályban meghatározott adatkörében – további adatszolgáltatásra hívhatja fel a bejelentõt.”

(2) A Kbtv. 8.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A bejelentés tudomásulvételét az egészségügyi államigazgatási szerv a formai és tartalmi követelményeknek
megfelelõ bejelentés beérkezésétõl számított 15 napon belül elektronikus úton visszaigazolja. A bejelentett veszélyes
keveréket az egészségügyi államigazgatási szerv felveszi a 23.  § szerinti terméknyilvántartásba.”

71.  § A Kbtv. 29.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a tevékenység
megkezdésével egyidejûleg ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek. A bejelentést

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám 37655



az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározottak szerint, elektronikus úton kell megtenni
a telephely, illetve ennek hiánya esetén a székhely szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek.”

72.  § A Kbtv. 34.  § (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„e) a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek környezetkárosító és -szennyezõ hatásai megelõzésének”
(részletes szabályait rendeletben meghatározza.)

73.  § A Kbtv. 35.  § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a végrehajtására kiadott rendeletekkel együtt a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:)
„i) az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben  való alkalmazásának korlátozásáról.”

74.  § Hatályát veszti a Kbtv.
a) 7.  § (1) és (2) bekezdése,
b) 8.  § (1) bekezdése,
c) 34.  § (4) bekezdés j) pont ja) alpontja.

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl  szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

75.  § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl  szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.)
12.  §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A munkáltató a heti 40 órás teljes munkaidõben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó rendes munkaideje
terhére naptári hetenként legfeljebb 16 óra egészségügyi ügyeletet is elrendelhet. Ebben az esetben az alkalmazott
egészségügyi dolgozó a rendes munkaidõ teljesítésére vonatkozó kötelezettségét az egészségügyi ügyelet ellátásával 
teljesíti. Az alkalmazott egészségügyi dolgozót a rendes munkaidõnek minõsített egészségügyi ügyelet minden
órájára illetményének vagy személyi alapbérének egy órára esõ összege illeti meg. Az ilyen módon elrendelt
egészségügyi ügyelet
a) a 13.  § (1) bekezdése szerinti idõkeretbe nem számítandó bele,
b) tekintetében a 12/B.  § (4) bekezdés a) pontjában foglalt korlátozást nem kell alkalmazni, azonban a heti
pihenõnapon rendes munkaidõ terhére elrendelt egészségügyi ügyelet után az alkalmazott egészségügyi dolgozót
Mt. 147.  § (3) bekezdése szerinti pótlék illeti meg.”

(2) Az Eütev. 12.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Egészségügyi ügyelet – az (5a) bekezdésben foglaltakon túlmenõen – a rendes munkaidõ terhére abban
az esetben is elrendelhetõ, ha ebben a felek elõ zetesen írásban megállapodtak. Ebben az esetben az alkalmazott
egészségügyi dolgozó rendes munkaidõ teljesítésére vonatkozó kötelezettségét egészségügyi ügyelet ellátásával is
teljesítheti. Ha az egészségügyi ügyelet része a rendes munkaidõnek, az alkalmazott egészségügyi dolgozó
alapbérére, illetményére a megállapodásban ki kell térni. Eltérõ megállapodás hiányában az alkalmazott egészségügyi
dolgozót a rendes munkaidõnek minõsített egészségügyi ügyelet minden órájára – ha a 13/A.  § alapján megállapított
ügyeleti díj mértéke annál kevesebb – illetményének vagy személyi alapbérének egy órára esõ összege illeti meg.”

76.  § (1) Az Eütev. 12/B.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi ügyelet esetében a minõsítés során meg kell jelölni, hogy annak mely része
a) a munkáltató által a 13.  § (1) bekezdése szerinti keret terhére elrendelt munkaidõ,
b) 12.  § (5a) bekezdése alapján a munkáltató által a rendes munkaidõ terhére egyoldalúan elrendelt egészségügyi
ügyelet,
c) a 12.  § (6) bekezdése szerinti megállapodás alapján rendes munkaidõ terhére elrendelt egészségügyi ügyelet,
d) az a), b), c) pontok alapján elrendelt órákat meghaladóan, a 13.  § (2) bekezdés alapján önként vállalt
többletmunkának minõsülõ egészségügyi ügyelet.”

(2) Eütev. 12/B.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 13.  § (5) bekezdés b) pontja alapján az alkalmazott egészségügyi dolgozó 12 órát meghaladó napi munkaidõre
csak a 13.  § (2) bekezdésében foglalt megállapodás alapján, önként vállalt többletmunka terhére osztható be.”
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77.  § Az Eütev. 13/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi ügyelet, valamint a készenlét ellátásáért az alkalmazottat ügyeleti díj, illetve készenléti díj illeti
meg, amelynek mértékét – figyelemmel a 12.  § (6) bekezdésében foglaltakra – kollektív szerzõdés vagy a felek
megállapodása határozza meg, azzal, hogy az ügyeleti díj mértéke kollektív szerzõdés vagy a felek megállapodása
alapján sem lehet az e bekezdésben megállapítottnál alacsonyabb. Kollektív szerzõdés rendelkezése, illetve a felek
megállapodása hiányában az ügyeleti díj mértéke:
a) hétköznap az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után a személyi alapbér, illetve az illetmény egy órára esõ
összegének 70%-a,
b) heti pihenõnapon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után a személyi alapbér, illetve az illetmény egy
órára esõ összegének 80%- a,
c) munkaszüneti napon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után a személyi alapbér, illetve az illetmény egy
órára esõ összegének 90%- a,
d) a 12.  § (11) bekezdése szerinti esetben az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után az egészségügyi
dolgozóra irányadó heti pihenõnapi ügyeleti díj 25%-kal emelt összege.”

78.  § Az Eütev.
a) 2.  § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 3.  § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg
lép.

Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról  szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

79.  § (1) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról  szóló
2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1.  § 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„23. különös méltánylást érdemlõ betegellátási érdek: akkor áll fenn, ha a Magyarországon érvényes forgalomba
hozatali engedéllyel nem rendelkezõ gyógyszer orvosi kezelés során történõ alkalmazásával esélye lehet a kezelés
sikerességének, és ez a Magyarországon már forgalomban lévõ gyógyszertõl vagy Magyarországon alkalmazott
biztonságos és hatékony terápiás eljárástól nem várható;”

(2) A Gytv. 1.  §-a a következõ 27. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„27. engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálat: minden olyan forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ
gyógyszerrel összefüggõ vizsgálat, amelynek célja, hogy azonosítsa, bemutassa vagy felmérje a gyógyszer
alkalmazásával kapcsolatos biztonságossági kockázatot, alátámasztva a gyógyszer alkalmazásának biztonságossági
profilját vagy felbecsülje a kockázatkezelési intézkedések hatékonyságát.”

(3) A Gytv. 1.  §-a a következõ 30–36. pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„30. farmakovigilancia: a gyógyszerek biztonságossága érdekében a gyógyszer elõny/kockázat viszonyát nyomon
követõ, a kockázat csökkentésére és az elõnyök növelésére irányuló tevékenység,
31. farmakovigilancia kockázatértékelési bizottság: az Európai Gyógyszerügynökség tudományos bizottsága,
32. kockázatkezelési rendszer: azon farmakovigilancia-tevékenységek és -beavatkozások összessége, amelyek célja
az adott gyógyszerrel kapcsolatos kockázatok azonosítása, jellemzése, megelõzése vagy csökkentése, beleértve
az ilyen tevékenységek és beavatkozások hatékonyságának értékelését is,
33. kockázatkezelési terv: a kockázatkezelési rendszer részletes leírása,
34. farmakovigilancia-rendszer: a farmakovigilanciai feladatok ellátásához alkalmazott rendszer, amely a forgalomba
hozatali engedéllyel rendelkezõ gyógyszerek biztonságosságának figyelemmel kísérésére és elõny/kockázat
viszonyában bekövetkezõ változás felismerésére szolgál,
35. farmakovigilanciarendszer-törzsdokumentáció: a forgalombahozatali engedély jogosultja által egy vagy több
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ gyógyszer tekintetében alkalmazott farmakovigilancia-rendszer részletes 
leírása,
36. koordinációs csoport: az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexérõl  szóló 2001/83/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkében említett testület,”
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(4) A Gytv. 1.  §-a a következõ 37. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„37. új pszichoaktív anyag: olyan, a forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati felhasználással nem rendelkezõ
anyag vagy vegyületcsoport, amely a központi idegrendszer mûködésének befolyásolása révén alkalmas
a tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékû fenyegetést
jelenthet a közegészségügyre, mint az 1965. évi 4. törvényerejû rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március
30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékén, az 1979. évi 25. törvényerejû rendelettel
kihirdetett, a pszichotróp anyagokról  szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény
mellékletének I. és II. Jegyzékén, vagy az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl  szóló törvény mellékletében
meghatározott pszichotróp anyagok jegyzékén szereplõ anyagok, és erre tekintettel azt a Kormány rendeletében ilyen 
anyaggá minõsítette.”

80.  § A Gytv. 4.  §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a gyógyszerek vagy azok kiindulási anyagaként felhasznált hatóanyagok és segédanyagok gyártóhelyeinek
vagy a gyógyszer-nagykereskedõk létesítményeinek, valamint a farmakovigilancia-rendszer helyszíni ellenõrzése
során, mintavétel, vagy ellenõrzés tárgyával kapcsolatos dokumentumok megvizsgálása eredményeként
megállapítást nyer, hogy az ellenõrzött szerv nem tartja be a jogszabályi elõírásokat vagy a helyes gyártási gyakorlat
vagy helyes gyógyszernagykereskedelmi gyakorlat uniós jogi aktusokban elõírt elveit és iránymutatásait, a szükséges
intézkedések megtétele mellett a megállapításokat a gyógyszerészeti államigazgatási szerv megküldi az Európai
Gyógyszerügynökségnek.”

81.  § A Gytv. 4/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4/A.  § (1) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv gyógyszer gyártására jogosító engedélye (a továbbiakban:
gyógyszergyártási engedély) szükséges a gyógyszernek nem az Európai Gazdasági Térségbõl (a továbbiakban: EGT),
illetve az Európai Közösséggel vagy az Európai Unióval megkötött nemzetközi szerzõdés alapján az EGT tagállamával
azonos jogállást élvezõ államból (a továbbiakban: harmadik ország) történõ importjához, illetve kizárólag exportra
történõ elõállításához.
(2) Nem szükséges gyógyszergyártási engedély beszerzése abban az esetben, ha a gyógyszer nem az EGT-bõl történõ
importjára kutatási célból – ide nem értve az emberen végzett kutatási célt – kerül sor, és ezt az importáló
az egészségügyért felelõs miniszter rendelete szerint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére bejelentette.”

82.  § (1) A Gytv. 5.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a gyógyszer biztonságosságával kapcsolatos kockázatok azt indokolják, a gyógyszer forgalomba
hozatalát a gyógyszerészeti államigazgatási szerv, az alábbiakban felsorolt egy vagy több feltételhez kötve, határidõk
elõírása mellet engedélyezheti:
a) a kockázatkezelési rendszerben szereplõ meghatározott intézkedések meghozatala a gyógyszer biztonságos
alkalmazása érdekében;
b) engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági vizsgálat lefolytatása;
c) a feltételezett mellékhatásoknak a külön jogszabályban meghatározottaknál szigorúbb nyilvántartása vagy
bejelentése;
d) a gyógyszer biztonságos és hatásos használatára vonatkozó minden egyéb feltétel vagy korlátozás;
e) megfelelõ farmakovigilancia-rendszer létezése;
f) az Európai Gyógyszerügynökség által elkészített tudományos iránymutatásokat figyelembe vevõ engedélyezés
utáni hatásossági vizsgálat lefolytatása abban az esetben, ha a gyógyszer hatásosságának bizonyos szempontjai
tekintetében aggályok merültek fel, amelyeket csak a gyógyszer forgalomba hozatalát követõen lehet megoldani.”

(2) A Gytv. 5.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az (1)–(6) bekezdés szerint kiadott forgalomba hozatali engedély öt évig hatályos. Az engedély – a hatályosság
lejártát megelõzõen legalább kilenc hónappal benyújtott kérelemre, az elõny/kockázat arány újraértékelése alapján –
megújítható. A megújítást követõen a gyógyszer forgalomba hozatali engedélye korlátlan ideig hatályos, kivéve, ha
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv úgy dönt, hogy az e bekezdés alapján benyújtott farmakovigilanciával
kapcsolatos adatok alapján vagy az adott gyógyszerrel szembeni betegexpozíció elégtelensége  miatt öt évre újítja
meg.”
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83.  § (1) A Gytv.6.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az (1) bekezdésre tekintettel engedélyezi egy gyógyszer
forgalomba hozatalát, az engedély megadása elõtt:
a) értesíti a forgalomba hozatali engedély jogosultját azon EGT-megállapodásban részes államban, amelyben
az érintett gyógyszert engedélyezték, az érintett termékre vonatkozó forgalomba hozatali engedély e törvény alapján
történõ megadására vonatkozó szándékáról, és
b) felkéri az érintett állam illetékes hatóságát, hogy juttassa el számára a gyógyszerre vonatkozó külön jogszabályban
meghatározottak szerinti értékelõ jelentés és a gyógyszerre vonatkozó hatályos forgalomba hozatali engedély
másolatát.”

(2) A Gytv. 6.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben EGT-megállapodásban részes állam hatóságától érkezik a (2) bekezdés b) pontja szerinti megkeresés
a gyógyszerészeti államigazgatási szervhez, úgy az a megkeresés kézhezvételétõl számított 30 napon belül az értékelõ
jelentés és az érintett gyógyszerre vonatkozó hatályos forgalomba hozatali engedély egy példányának megküldésével 
köteles annak eleget tenni.”

84.  § A Gytv. a 8.  §-át megelõzõen a következõ alcímmel és 7/A–7/B.  §-sal egészül ki:

„Engedélyezést követõ vizsgálatok eseti elõírása
7/A.  § (1) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a forgalomba hozatali engedély megadását követõen írásban
felhívhatja a forgalomba hozatali engedély jogosultját arra, hogy végezzen engedélyezés utáni gyógyszerbiztonsági
vizsgálatot, amennyiben valamely engedélyezett gyógyszerrel összefüggõ új, vagy korábban csekélynek vélt, de
 valójában súlyosabb biztonsági kockázat azt indokolja. Ha egynél több gyógyszer esetében ugyanazok az aggályok
merülnek fel, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a farmakovigilancia kockázatértékelési bizottsággal  való
információcserét követõen az érintett forgalomba hozatali engedély jogosultjait közös engedélyezés utáni
gyógyszerbiztonsági vizsgálat elvégzésére hívja fel.
(2) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a forgalomba hozatali engedély megadását követõen írásban felszólíthatja 
a forgalomba hozatali engedély jogosultját, hogy engedélyezés utáni gyógyszer-hatásossági vizsgálatot végezzen, ha
a betegségrõl szerzett – engedélyezéskor nem ismert – információk, vagy a klinikai módszertan alapján feltételezhetõ,
hogy a korábbi hatásossági becslések felülvizsgálata szükséges.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazása esetén a gyógyszerészeti államigazgatási szerv írásban közli
a) felszólítás indokát,
b) az elvégzendõ vizsgálat céljait,
c) a vizsgálat eredményei benyújtásának határidejét, és
d) azt, hogy a felhívással kapcsolatos észrevételeit a forgalomba hozatali engedély jogosultja a felhívás
kézhezvételétõl számított 30 napon belül írásban megteheti.
(4) Ha a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a (3) bekezdés d) pontjában említett észrevétel ismeretében is
szükségesnek tartja, elrendeli az a (1) vagy a (2) bekezdésben említett vizsgálat elvégzését, és egyúttal módosítja
a forgalomba hozatali engedélyt annak érdekében, hogy az elõírt vizsgálat elvégzését a forgalomba hozatali engedély
feltételeként tartalmazza.
(5) A forgalomba hozatali engedély jogosultja a határozatnak megfelelõen módosítja a kockázatkezelési rendszert.

Kockázatkezelési rendszer módosítása
7/B.  § A forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által az 5.  §
(2a) bekezdés, a 7.  § és a 7/A.  § alapján elõírt tevékenységeket a kockázatkezelési rendszerbe bevezetni.”

85.  § A Gytv. 10.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a gyógyszert nem közvetlenül a betegnek  való kiadásra szánják, vagy a gyógyszer elérhetõségével
kapcsolatban súlyos zavarok merültek fel, vagy a forgalomba hozatali engedély kiadására a 6.  § (1) bekezdése alapján
került sor, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv eltekinthet attól, hogy a csomagoláson és betegtájékoztatón
minden egyes adat feltüntetésre kerüljön, továbbá attól, hogy a betegtájékoztatón szereplõ adatok magyar nyelven
kerüljenek feltüntetésre.”

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám 37659



86.  § A Gytv. a 15/A.  §-t követõen a következõ alcímmel és 15/B–15/F.  §-sal egészül ki:

„Az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos külön rendelkezések
15/B.  § (1) Valamely anyag vagy vegyületcsoport az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcserérõl,
kockázatértékelésrõl és ellenõrzésrõl  szóló 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozat 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
értesítés (a továbbiakban: értesítés) elõ zetes szakmai értékelését követõen minõsíthetõ új pszichoaktív anyaggá.
(2) Az új pszichoaktív anyaggá minõsített anyagokat vagy vegyületcsoportokat a Kormány rendeletében határozza
meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elõ zetes szakmai értékelés során azt kell vizsgálni, hogy az értesítésben megjelölt anyaggal
vagy vegyületcsoporttal kapcsolatban a magyar hatóságok, szakértõi intézmények elõtt nem ismert olyan adat,
a) amely az értesítésben megjelölt anyag vagy vegyületcsoport gyógyászati felhasználására utalna, és
b) amely kizárja, hogy az anyag vagy vegyületcsoport hasonló mértékû fenyegetést jelenthet a közegészségügyre,
mint az 1.  § 4. pontjában meghatározott kábítószerek vagy a pszichotróp anyagokról  szóló, Bécsben az 1971. évi
február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl  szóló 1979. évi 25. törvényerejû rendelet I–II. jegyzékén,
valamint az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl  szóló törvény mellékletének A) és B) jegyzékén szereplõ
anyagok.
(4) Az (1) bekezdés szerinti elõ zetes szakmai értékelést kormányrendeletben kijelölt szakértõi szerv végzi.
15/C.  § (1) Az új pszichoaktív anyaggá minõsítést követõ egy éven belül el kell végezni az új pszichoaktív anyag
kockázatértékelését, amennyiben azt az Európai Unió Tanácsa nem kezdeményezte.
(2) Ha a vizsgált új pszichoaktív anyagról a magyarországi vagy európai uniós kockázatértékelés eredményeképpen
bebizonyosodik, hogy hasonló mértékû fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, mint az 1.  § 4. pontjában
meghatározott kábítószerek vagy a pszichotróp anyagokról  szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt
egyezmény kihirdetésérõl  szóló 1979. évi 25. törvényerejû rendelet I–II. jegyzékén, valamint az emberi felhasználásra
kerülõ gyógyszerekrõl  szóló törvény mellékletének A) és B) jegyzékén szereplõ anyagok, a megfelelõ kábítószer vagy
pszichotróp anyag jegyzékre kell felvenni, és meg kell szüntetni az új pszichoaktív anyaggá minõsítését.
(3) Amennyiben a kockázatértékelés nem támasztja alá azt, hogy a vizsgált új pszichoaktív anyag hasonló mértékû
fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, mint az 1.  § 4. pontjában meghatározott kábítószerek vagy a pszichotróp
anyagokról  szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl  szóló 1979. évi
25. törvényerejû rendelet I–II. jegyzékén, valamint az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl  szóló törvény
mellékletének A) és B) jegyzékén szereplõ anyagok, akkor meg kell szüntetni az új pszichoaktív anyaggá minõsítését.
15/D.  § (1) Az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos jogszabály szerinti tevékenységek kizárólag érvényes, jogszabály 
szerinti, az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott tevékenységi vagy egy adott vizsgálatra  szóló eseti
kutatási engedély birtokában folytathatók.
(2) Tevékenységi és eseti kutatási engedélyt kizárólag a Polgári Törvénykönyvben meghatározott gazdálkodó
szervezet kaphat, amelynek vezetõje, illetve vezetõ testületének valamennyi tagja büntetlen elõéletû, nem áll
gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezetõ tisztség betöltését, valamint egészségügyi tevékenység 
gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(3) Jogszabály szerinti új pszichoaktív anyagért felelõs személynek és helyettesének (a továbbiakban: új pszichoaktív
anyagért felelõs) büntetlen elõéletû személy jelölhetõ ki, aki nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
15/E.  § (1) A tevékenységi és eseti kutatási engedély iránti jogszabály szerinti kérelem benyújtásakor a kérelmezõ
gazdálkodó szervezet vezetõje, vezetõ testületének valamennyi tagja, illetve az új pszichoaktív anyagért felelõsnek
kijelölni kívánt személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a 15/D.  § (2) bekezdésben foglalt
feltételeknek megfelel, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv
az egészségügyi államigazgatási szerv részére – annak az engedély kiadásának elbírálása céljából benyújtott
adatigénylése alapján – továbbítsa.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatigénylés során az egészségügyi államigazgatási szerv arra vonatkozóan
igényelhet adatot a bûnügyi nyilvántartó szervtõl, hogy
a) a gazdálkodó szervezet vezetõje, illetve vezetõ testületének tagja és
b) az új pszichoaktív anyagért felelõsnek kijelölni kívánt személy
a 15/D.  § (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel
(3) A tevékenységi engedély iránti kérelmet benyújtó nem magyar állampolgár személy az egészségügyi
államigazgatási szerv részére az állampolgársága szerinti ország – hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó –
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elõírásainak megfelelõen kiállított érvényes hatósági bizonyítvány hiteles fordításával igazolja azt a tényt, hogy
a 15/D.  § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy a tevékenységi
engedéllyel rendelkezõ személy a 15/D.  § (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel.
(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv a 15/D.  § (2) bekezdésben meghatározott feltétel megállapítása céljából
kezeli
a) a tevékenységi engedély iránti kérelmet benyújtó,
b) a tevékenységi engedéllyel rendelkezõ
azon személyes adatait, amelyeket az e célból a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány
tartalmaz.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a jogszabályban meghatározott hatóság
a) a tevékenységi engedély iránti eljárás jogerõs befejezéséig vagy
b) a tevékenységi engedély kiadása esetén a hatósági ellenõrzés idõtartamára vagy a tevékenységi engedély
visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerõs befejezéséig
kezeli.
15/F.  § (1) Az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos egyes engedélyezési eljárásokért, illetve az engedély kiadásáért,
módosításáért a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv e rendelkezés szerinti eljárásban hozott határozatai ellen fellebbezésnek
helye nincs.”

87.  § A Gytv. 18.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Farmakovigilancia
18. § (1) A forgalomba hozatali engedély jogosultja a jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartja és bejelenti
az EGT-államokban vagy harmadik országban bekövetkezõ valamennyi, a betegek vagy egészségügyi dolgozók által
bejelentett vagy engedélyezés utáni vizsgálatok során észlelt feltételezett mellékhatást.
(2) Az egészségügyi dolgozó köteles az általa észlelt vagy tudomására jutott feltételezett mellékhatást haladéktalanul
a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek jelenteni. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a jogszabályban
meghatározott módon nyilvántartásba veszi és továbbítja az egészségügyi dolgozók és a betegek által a tudomására
hozott, Magyarországon bekövetkezett összes feltételezett mellékhatást.
(3) Ha egy gyógyszer helytelen alkalmazásából eredõ feltételezett mellékhatásról valamely hatóság értesülést szerez,
haladéktalanul tájékoztatnia kell a gyógyszerészeti államigazgatási szervet.
(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a tudomására jutott farmakovigilanciával kapcsolatos adatokat értékeli, és
amennyiben sürgõs intézkedést tart szükségesnek, értesíti az európai uniós tagállamokat és az Európai
Gyógyszerügynökséget. Amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség nem folytat le sürgõs uniós eljárást,
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv megteszi a (7) és (8) bekezdés szerinti szükséges intézkedéseket.
Az intézkedésekrõl, és az azok alapját képezõ adatokról a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a bejelentõt,
a forgalomba hozatali engedély jogosultját, valamint hirdetmény útján az egészségügyi szolgáltatókat is értesíti, és
az intézkedéseirõl  szóló döntését honlapján is nyilvánosan közzéteszi.
(5) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a gyógyszer forgalmazását felfüggesztheti, és megtilthatja a gyógyszer
alkalmazását, ha
a) a tudomására jutott adatok arra utalnak, hogy a gyógyszer az egészségre káros,
b) a tudomására jutott adatok arra utalnak, hogy a gyógyszerrel nem érhetõ el terápiás eredmény,
c) a tudomására jutott adatok arra utalnak, hogy a gyógyszerrel kapcsolatban felmerült kockázatok és a gyógyszertõl
várható elõnyök aránya oly módon változott meg, hogy kétségessé vált a biztonságos alkalmazhatóság,
d) a gyógyszer mennyiségi és minõségi összetétele nem felel meg a forgalomba hozatali engedélyben
meghatározott követelményeknek,
e) a gyógyszer összetevõinek ellenõrzését, továbbá a gyártási folyamat közbensõ fázisában szükséges ellenõrzést
nem végezték el, vagy ha a gyógyszer nem felel meg az egyéb, a gyártási engedély kiállításával kapcsolatos
követelményeknek vagy kötelezettségeknek,
f) a forgalomba hozatali engedély vagy annak megújítása iránti kérelem alátámasztására benyújtott adatok
pontatlanok, vagy nem módosították azokat,
g) a forgalomba hozatali engedély jogosultja a forgalomba hozatali engedély módosítását határidõben nem
kérelmezi, vagy
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h) az Európai Bizottságtól érkezõ kérés teljesítése érdekében az szükséges.
(6) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a forgalomba hozatali engedélyt visszavonja, ha
a) úgy ítéli meg, hogy az (5) bekezdés a)–d) pontjában foglaltak megfelelõ határidõ tûzésével sem orvosolhatóak,
vagy
b) az (5) bekezdés szerinti határozatban kitûzött határidõre a hiányosságokat a forgalomba hozatali engedély
jogosultja nem szüntette meg,
c) a forgalomba hozatali engedély jogosultja nem teljesítette a forgalomba hozatali engedélyben elõírt külön
feltételeket.
(7) Amennyiben az (5) vagy (6) bekezdés alkalmazása farmakovigilanciával kapcsolatos tevékenységekbõl származó
adatok alapján indokolt, az intézkedés foganatosítására akkor kerülhet sor, ha a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
a tervezett intézkedésrõl és annak okairól elõ zetesen tájékoztatja az Európai Bizottságot, az Európai
Gyógyszerügynökséget és a többi EGT-megállapodásban részes államot, és ezt követõen az Ügynökség arról ad
tájékoztatást, hogy a bejelentés alapján nem kezdeményez sürgõs uniós eljárást. Amennyiben azonban
közegészségügyi okból indokolt ideiglenes intézkedésként szükséges alkalmazni az (5) bekezdést, akkor
az e bekezdésben említett tájékoztatást a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az intézkedés foganatosítását követõ
munkanapon is megteheti. E bekezdést nem kell alkalmazni, ha az intézkedésre az (5) bekezdés h) pontja vagy
a (8) bekezdés alapján került sor.
(8) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv az Európai Gyógyszerügynökség koordinációs csoportjában elfogadott
egyhangú állásfoglalás vagy az Európai Bizottság határozata alapján is felfüggesztheti, visszavonhatja a forgalomba
hozatali engedélyt, továbbá elutasíthatja annak megújítását, vagy felszólíthatja a forgalomba hozatali engedély
jogosultját a forgalomba hozatali engedély megfelelõ módosításának kérelmezésére.
(9) Amennyiben az e § alapján nem forgalmazható gyógyszer más gyógyszerrel nem helyettesíthetõ,
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv átmeneti ideig engedélyezheti, hogy az a már kezelt betegek számára
továbbra is kiszolgáltatható legyen.”

88.  § A Gytv. a következõ 18/A–18/E.  §-sal egészül ki:
„18/A.  § (1) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv farmakovigilancia-rendszert mûködtet, melyen keresztül
információt gyûjt a gyógyszerek azon kockázatairól, melyek a betegek egészségét vagy a közegészséget érinthetik.
Az így gyûjtött információ vonatkozik a gyógyszernek a forgalomba hozatali engedély feltételei szerinti vagy
bármilyen más alkalmazására, továbbá a foglalkozási expozícióval kapcsolatosan, emberekben fellépõ
mellékhatásokra.
(2) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv az (1) bekezdésben említett farmakovigilancia-rendszer segítségével
összegyûjtött minden információt tudományosan kiértékel, megvizsgálja a kockázat megelõzésére és
minimalizálására rendelkezésre álló lehetõségeket, és szükség szerint a forgalomba hozatalt érintõ hatósági
intézkedéseket hoz.
(3) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv legkésõbb 2013. szeptember 21-ig, azt követõen kétévente elvégzi
az általa mûködtetett farmakovigilancia-rendszer ellenõrzését, és az eredményekrõl beszámolót készít az Európai
Bizottság részére.
(4) A farmakovigilancia-rendszer hatékony mûködése érdekében a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
a) felkéri az egészségügyi dolgozókat és a lakosságot, hogy jelentsék a gyógyszerek feltételezett mellékhatásait, mely
célból együttmûködik az érintett szakmai és társadalmi szervezetekkel;
b) formanyomtatvány közzétételével az internetes felület mellett más írásos formában is lehetõvé teszi a betegek
számára a feltételezett mellékhatások bejelentését;
c) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy pontos és ellenõrizhetõ adatokhoz jusson
a feltételezett mellékhatásokra vonatkozó bejelentések tudományos értékeléséhez;
d) biztosítja, hogy a nemzeti internetes portálon történõ közzététel révén vagy szükség esetén egyéb információs
csatornákon keresztül a lakosság idõben tájékoztatást kapjon valamely gyógyszer alkalmazása kapcsán felmerülõ
farmakovigilanciát érintõ aggályokról;
e) adatgyûjtési módszerekkel és adott esetben a feltételezett mellékhatásokról  szóló jelentések utánkövetésével
minden szükséges intézkedést megtesz a Magyarországon felírt, kiadott vagy értékesített, valamennyi biológiai
gyógyszer egyértelmû azonosítására, legalább annak 1.  § 13. pontja szerinti nevének és a gyártási tétel számának
megjelölésével.
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18/B.  § A forgalomba hozatali engedély jogosultja a 18/A.  § (1) bekezdésében említett farmakovigilancia-rendszerrel
egyenértékû farmakovigilancia-rendszert mûködtet a farmakovigilancia végrehajtása céljából.
A farmakovigilancia-rendszerrel kapcsolatos feladatokat jogszabály tartalmazza.
18/C.  § (1) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv létrehozza és fenntartja a nemzeti internetes gyógyszerportált,
amely kapcsolódik az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról
 szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkével összhangban kialakított,
európai internetes gyógyszerportálhoz.
(2) A nemzeti internetes gyógyszerportálon az alábbi adatokat kell közzétenni:
a) a nyilvános értékelõ jelentések és azok rövid összefoglalása;
b) az alkalmazási elõírások és a betegtájékoztatók;
c) az engedélyezett gyógyszerek tekintetében létrehozott kockázatkezelési tervek összefoglalása;
d) az intenzív monitorozás alatt álló gyógyszereknek az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt
gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai
Gyógyszerügynökség létrehozásáról  szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
23. cikk szerinti jegyzéke;
e) a gyógyszerek feltételezett mellékhatásainak az egészségügyi dolgozók és a betegek által az illetékes nemzeti
hatóságok felé történõ bejelentésének különbözõ módjairól  szóló információ, ideértve az emberi, illetve
állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások
meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról  szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikkében említett internet alapú ûrlapokat is.
18/D.  § (1) Ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja egy gyógyszer alkalmazásával összefüggésben
farmakovigilanciával kapcsolatos aggályokra vonatkozó információt kíván nyilvánosan bejelenteni, a jogszabályban
meghatározott módon a bejelentés tartalmáról tájékoztatja a gyógyszerészeti államigazgatási szervet, a Bizottságot
és az Európai Gyógyszerügynökséget.
(2) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv által közzétett farmakovigilanciával kapcsolatos aggályokra vonatkozó
tájékoztatás csak olyan üzleti titkot tartalmazhat, amely közzététele a közegészség védelme szempontjából szükséges. 
A tájékoztatás a farmakovigilanciával kapcsolatos aggállyal összefüggésben érintett személy személyes adatait csak
abban az esetben tartalmazhatja, ha az az életveszély elhárításához szükséges, és a tájékoztatás célja másképpen nem
érhetõ el.
18/E.  § A jogszabályban meghatározott feltételek szerint a forgalomba hozatali engedély jogosultja idõszakos
gyógyszerbiztonsági jelentést nyújt be.”

89.  § (1) A Gytv. 20.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszerek gyártásával, forgalomba hozatalával, forgalmazásával, farmakovigilanciájával és
a gyógyszerellátási felelõsséggel, valamint a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával, továbbá a gyógyszerek
biztonságos alkalmazhatóságát vizsgáló laboratórium tevékenységével kapcsolatos, az e törvényben, illetve
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek hatósági ellenõrzése
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv, a gyógyszertárak és egyéb egészségügyi szolgáltatók esetén az egészségügyi
államigazgatási szerv feladata. A gyógyszerek ismertetésére, valamint a gyógyszerrel kapcsolatos, fogyasztókkal
szembeni egyes kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó elõírások ellenõrzésére, és az ezek megsértése esetén
irányadó eljárásra vonatkozó szabályokat külön törvény állapítja meg.”

(2) A Gytv. 20.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a Magyarországon vagy harmadik országok területén végzett
ellenõrzések során együttmûködik az Európai Gyógyszerügynökséggel, amelynek keretében az Európai
Gyógyszerügynökséggel megosztja a tervezett és lefolytatott vizsgálatokkal kapcsolatos információkat.”

(3) A Gytv. 20.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 18.  § (2) bekezdésének végrehajtásával kapcsolatban az egészségügyi dolgozók további kötelezettségeit
jogszabály tartalmazza.”

90.  § A Gytv. 25.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Azt a gyógyszert, amely az EGT-megállapodásban részes államban nem, de más országban forgalomba hozatali
engedéllyel rendelkezik, különleges esetben gyógyászati célra akkor lehet alkalmazni, ha a felhasználását különös
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méltánylást érdemlõ betegellátási érdek indokolja, és alkalmazását – a külön jogszabályban meghatározott feltételek
szerint – a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyezte. Azt a gyógyszert, amelyet az EGT-megállapodásban
részes államban forgalomba hozatalra engedélyeztek, gyógyászati célra akkor lehet alkalmazni, ha azt a külön
jogszabályban foglaltaknak megfelelõen a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek bejelentették. A különös
méltánylást érdemlõ betegellátási érdek fennállása a terápiás eljárás biztonságossága és hatékonysága tekintetében
a szakmai kollégium véleményét figyelembe véve kerül megállapításra.”

91.  § (1) A Gytv. 32.  § (4) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„e) az új pszichoaktív anyagokkal összefüggésben
ea) az új pszichoaktív anyaggá minõsített anyagokat vagy vegyületcsoportokat,
eb) az új pszichoaktív anyaggá minõsítés, valamint az új pszichoaktív anyag kockázatértékelésének részletes eljárási
szabályait,
ec) az értesítés alapján az elõ zetes szakmai értékelést végzõ szakértõi szerv kijelölését,
ed) az új pszichoaktív anyaggal végezhetõ tevékenységek részletes feltételeit, az e tevékenységre jogosító engedély
iránti kérelem benyújtásának szabályait és az engedély kiadásának rendjét, továbbá
ee) a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartása esetén
alkalmazandó jogkövetkezményeket”
(rendeletben szabályozza.)

(2) A Gytv. 32.  § (5) bekezdés u) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy)
„u) a gyógyszerhiány kezelése és megelõzése érdekében a gyógyszerhiánnyal érintett gyógyszer forgalomba hozatali 
engedély jogosultja, a gyógyszer-nagykereskedõ, az állami egészségügyi, katasztrófa- és védelmi készlet kezelõje,
az egészségbiztosítási szerv, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv közötti együttmûködésre vonatkozó
szabályokat”
(rendeletben szabályozza.)

(3) A Gytv. 32.  § (6) bekezdése a következõ b) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
rendeletben határozza meg)
„b) az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos egyes engedélyezési eljárásokért, illetve az engedély kiadásáért,
módosításáért”
(fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak körét és mértékét, valamint a díj fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket.)

92. § A Gytv. a következõ 32/A.  §-sal egészül ki:
„32/A.  § Az 5.  § az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel
megállapított (7) bekezdését a 2012. július 21-ét követõen benyújtott kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.”

93.  § A Gytv. 33.  § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a törvény végrehajtására a 32.  § (5) bekezdésében adott felhatalmazás alapján megalkotott miniszteri
rendeletekkel együtt a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:]
„h) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexérõl  szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történõ módosításáról  szóló 2010. december 15-i 2010/84/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv.”

94.  § A Gytv. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

95.  § A Gytv.
a) 1.  § 10. pontjában, 15.  § (1) bekezdésében, 16.  § (1) és (2) bekezdésében, valamint 32.  § (4) bekezdés a) pontjában

az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 1.  § 23. pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrészek helyére a „Magyarországon” szöveg,
c) 3.  § (2) bekezdésében a „készítmények a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „készítmény Magyarország”

szöveg,
d) 4.  § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
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e) 5.  § (3) bekezdés b) pontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,
f) 25.  § (8) bekezdésében a „(6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(6)–(6a) bekezdés” szöveg,
g) 25.  § (11) bekezdésében a „(6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(6)–(6a) bekezdésben” szöveg,
h) 25.  § (12) bekezdésében a „(6) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „(6)–(6a) bekezdés” szöveg,
i) 26.  § (3) és (4) bekezdésében a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,
j) 27.  §-ában a „25.  § (1)–(6) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „25.  § (1)–(6a) bekezdésében” szöveg
lép.

96.  § Hatályát veszti a Gytv.
a) 5.  § (7) bekezdésében a „legfeljebb”,
b) 25.  § (4) bekezdésében a „Magyar Köztársaság területén”
szövegrész.

Az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról  szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

97.  § (1) Az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról  szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ekt.) 14/A.  §-a
a következõ (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A Magyar Orvosi Kamara kérelemre az (1a) bekezdés szerinti szakképesítéssel rendelkezõ személlyel
– amennyiben a kamarai tagság e törvényben meghatározott további feltételei fennállnak – abban az esetben is
tagsági viszonyt létesít, ha a kérelmezõ nem minõsül egészségügyi dolgozónak.”

(2) Az Ekt. 14/A.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkezõ egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenység végzése
során – ha ennek feltételei az Eütv., valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl  szóló
törvény alapján fennállnak – kamarai tagság nélkül valamely egészségügyi szakképesítés megszerzéséig mûködhet
közre a szakképesítéssel rendelkezõ egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban.”

98.  § Az Ekt. a következõ 14/B.  §-sal egészül ki:
„14/B.  § (1) A területi szervezet a 14/A.  §-ban foglalt eseteken túlmenõen írásbeli kérelem alapján határozattal
szünetelteti a tagsági viszonyát annak a kamarai tagnak, aki ezt kéri.
(2) A szüneteltetés ideje alatt a tagsági viszonyból eredõ valamennyi jog és kötelezettség szünetel. A kamarai tagságát
szüneteltetõ egészségügyi dolgozó – a 14/A.  § eltérõ rendelkezése hiányában – egészségügyi tevékenységet nem
végezhet.
(3) Az (1) bekezdés alapján szüneteltetett tagsági viszonyt a területi szervezet a tag írásbeli kérelmére határozattal
helyreállítja.”

99.  § Az Ekt. 17.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 25.  § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a tagsági jogviszony felfüggesztésére irányuló jogerõs etikai
büntetés tartama alatt a kamarai tagsági viszony e törvény erejénél fogva felfüggesztés alatt áll. A tagság
felfüggesztésére irányuló etikai büntetést kiszabó határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a tag kamarai tagsági
viszonya a határozat jogerõre emelkedésének napjától a felfüggesztés etikai büntetés tartama alatt felfüggesztés alatt
áll. A tagsági viszony felfüggesztése az etikai büntetés lejártát vagy – a jogerõs etikai határozattal szemben
eredményesen érvényesített jogorvoslat esetén – az etikai büntetés alkalmazhatóságát kizáró döntés jogerõre
emelkedését követõ napon hatályát veszti.”

100.  § Az Ekt.
a) 14/A.  § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel” szövegrész helyébe az „a (2) és

(2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel” szöveg,
b) 19.  §-ában a „felfüggesztésérõl,” szövegrész helyébe a „felfüggesztésérõl, szüneteltetésérõl,” szöveg,
c) 19/B.  § (1) bekezdés c) pontjában a „szüneteltetése” szövegrész helyébe a „szüneteltetése, valamint

a szüneteltetett tagsági viszony helyreállítása” szöveg
lép.

101.  § Hatályát veszti az Ekt. 17.  § (1) bekezdés a) és c) pontja.
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A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

102.  § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól  szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3.  § 6. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„6. gyógyászati segédeszköz: átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élõ ember személyes
használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az önellenõrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközt is), vagy orvostechnikai eszköznek nem minõsülõ ápolási technikai eszköz, amely használata
során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személy folyamatos jelenlétét. Személyes használatnak
minõsül az eszköz természetes vagy mesterséges testfelszíni nyílással rendelkezõ testüregben, vagy testen történõ
viselése, alkalmazása, ide értve az önellenõrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök emberi
szervezetbõl származó mintán történõ alkalmazását is, valamint a test megtámasztására, mozgatására szolgáló eszköz
igénybevétele diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs, vagy ápolási céllal;”

(2) A Gyftv. 3.  § 22. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„22. gyógyszer házhozszállítása: a gyógyszernek a megrendelõ által megjelölt helyre történõ eljuttatása közvetlen
lakossági gyógyszerellátás keretében;”

(3) A Gyftv. 3.  § 34. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„34. gyógyászati segédeszköz forgalmazó: a gyógyászati segédeszköznek a végsõ felhasználó részére történõ
értékesítését, kölcsönzését, javítását végzõ természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társaság, ide nem értve azokat az egészségügyi szolgáltatónak nem minõsülõ, gyógyászati
segédeszközt egyedi méretvétel alapján gyártókat, akik az eszköznek a biztosított részére történõ kiszolgáltatását nem 
maguk végzik;”

(4) A Gyftv. 3.  §-a a következõ 38–42. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„38. beteg-együttmûködés: a beteg egészségügyi szakemberrel egyeztetett ajánlásoknak megfelelõ viselkedése
a gyógyszerszedés, táplálkozás és az életvitel területén;
39. preferált biológiai gyógyszer: az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendelete alapján a biológiai gyógyszerekre 
vonatkozó eljárás során meghatározott gyógyszerek közül az adott csoportba tartozó legkedvezõbb napi terápiás
költségû, és azt legfeljebb 10%-kal meghaladó napi terápiás költségû gyógyszer;
40. folyamatos ellátás: a forgalomba hozatali engedély jogosultjával vagy abban az esetben, ha az belföldön
forgalmazási tevékenységet nem végez, a forgalmazóval szerzõdött gyógyszer-nagykereskedõk megrendeléseinek
szokásos üzletmenet szerinti kielégítése. A közfinanszírozásban részesülõ gyógyszerrel  való folyamatos ellátásról
a forgalomba hozatali engedély jogosultja ennek hiányában a forgalmazó köteles gondoskodni;
41. munkavégzésre irányuló jogviszony: a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony, továbbá a személyes
közremûködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági tevékenységnek a munkavégzésre irányuló elemei;
42. gyógyászati segédeszköz házhoz szállítása: a gyógyászati segédeszköznek – a forgalmazás részeként – az eszköz
megrendelését vagy megvásárlását követõen a megrendelõ által megjelölt címre történõ eljuttatása.”

103.  § A Gyftv. 9.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.  § A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója – a fogyatékos személyek számára is hozzáférhetõen és
értelmezhetõen – dokumentált módon köteles tájékoztatni a beteget az egészségbiztosítási szerv által támogatott
azonos hatóanyagú, illetve terápiás hatású alacsonyabb térítési díjú gyógyszerrõl, vagy azonos funkcionális csoportba
tartozó alacsonyabb térítési díjú gyógyászati segédeszközrõl, valamint az adott termékek áráról, társadalombiztosítási
támogatásáról és a térítési díjak közötti különbségekrõl.”

104.  § A Gyftv. a következõ 10/A–10/B.  §-okkal egészül ki:
„10/A.  § A beteg-együttmûködés során vizsgált paraméterek magukban foglalják a beteg életmódját és a gyógyszer
alkalmazási gyakorlatát.
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10/B.  § Amennyiben a preferált biológiai gyógyszer feltételének csak egy gyógyszer felel meg, a preferált biológiai
gyógyszerrel azonos megítélés alá esik az adott csoportba tartozó következõ legkedvezõbb napi terápiás költségû
gyógyszer.”

105.  § A Gyftv. 11.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Gyógyászati segédeszközt az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott feltételeknek
megfelelõ, mûködési engedéllyel rendelkezõ forgalmazó (gyógyászatisegédeszköz-szaküzlet vagy gyógyszertár) –
a miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelõen – szállíthat házhoz.”

106.  § A Gyftv. 16.  § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyógyszerészeti államigazgatási szerv az általa vezetett 13/A.  § szerinti nyilvántartás és a 14.  § (11) bekezdés szerint
bejelentett adatok alapján honlapján, díjmentesen bárki számára hozzáférhetõ módon, az ismertetésben részesülõ
személyek tájékoztatása, továbbá az adóhatóság felé teljesítendõ, a 36.  § (4) bekezdése szerinti díj befizetési
kötelezettségének ellenõrizhetõsége érdekében naprakészen közzéteszi az alábbi adatokat:]
„e) a bejelentést követõ egy évig a tervezett rendezvény nevét, helyszínét, idõpontját és programját, továbbá
a rendezvény támogatójának nevét.”

107.  § (1) A Gyftv. 17.  §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a gyógyászati segédeszköz szaküzletekben, valamint a gyártók
és forgalmazók honlapján a betegek tárgyilagos tájékoztatására szolgáló, kizárólag a 21/A.  § szerinti katalógusban
szereplõ adattartalommal rendelkezõ eszközismertetésre.”

(2) A Gyftv. 17.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az egészségügyért felelõs miniszter rendelete szerinti minta kivételével tilos a betegnek, fogyasztónak olyan
ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) akár közvetlenül, akár az orvos, illetve a gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt kiszolgáltató által történõ adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer, egy adott forgalombahozatali
engedély jogosult termékei vagy a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz fogyasztására,
használatára ösztönöz, vagy azt feltételül szabja. Tilos továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök beteg által fizetendõ térítési díjának a kiszolgáltató által
bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyûjtésalapú
kedvezmény, meghatározott gyógyszertárban történõ kiváltásra ösztönzés útján, a beváltott vények számához
köthetõen bármilyen anyagi elõny, vagy természetbeni juttatás nyújtása, vagy más hasonló módon) történõ
csökkentése, átvállalása, elengedése, vagy ahhoz bármilyen elõnyök kötése. A társadalombiztosítási támogatással
nem rendelhetõ gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmény – az árkedvezmény kivételével –
kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére használható fel. A gyógyszertárban
gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek kiszolgálása, továbbá
a gyógyszerészi gondozás igénybevétele nem adhat alapot saját, vagy más gazdálkodó szervezettõl igénybe vehetõ
kedvezményre, ajándékozásra.”

(3) A Gyftv. 17.  §-a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A kereskedelmi gyakorlat tekintetében tilos a gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás által társadalmi szervezet,
egészségügyi, szociális és gyermekintézmény (a továbbiakban e § tekintetében: intézmény) részére olyan adomány
nyújtása, amely az intézmény vagy azok tagjai, illetve az intézmény által ellátottak részére történõ
gyógyszerbeszerzéshez köthetõ.”

108.  § A Gyftv. 21.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Kötelezõ preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer, preferált biológiai gyógyszer és referenciagyógyszer
forgalmazása a gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet folytató forgalmazóknál valamennyi
meghatározott (fix) összegû támogatási csoport és valamennyi olyan csoport esetén, amely biológiai gyógyszerek
számára kerül kialakításra.”

109.  § A Gyftv. 21/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21/A.  § (1) Az egészségbiztosítási szerv a gyógyászati segédeszközöket rendelõ orvosok, valamint az ezeket használó
betegek informáltságának erõsítése érdekében honlapján internetes gyógyászatisegédeszköz-katalógust mûködtet
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– az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott adattartalommal – a támogatott gyógyászati
segédeszközökrõl.
(2) A gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója az (1) bekezdés szerinti eszközkatalógusba történõ felvétel
érdekében az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében foglaltak szerint az egészségbiztosítási szerv
rendelkezésére bocsátja az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott dokumentációt és
adatokat.
(3) Amennyiben az eszköz forgalomba hozója az egészségbiztosítási szerv felhívására sem teljesíti a (2) bekezdésben
elõírt kötelezettséget, az egészségbiztosítási szerv a forgalomba hozóval szemben a kormány rendeletében
meghatározott mértékû bírságot szab ki, azzal, hogy a bírság megfizetése nem mentesíti a forgalomba hozót
a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése alól.
(4) Amennyiben a forgalomba hozó – ide nem értve az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök 
forgalomba hozóját és annak meghatalmazott képviselõjét – a (3) bekezdésben foglalt bírság kiszabását követõ
15 napon belül sem tesz eleget a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének, az egészségbiztosítási szerv az érintett
eszközt kizárja a támogatásból, továbbá a forgalomba hozót – amennyiben abban már szerepel – törli a 32/B.  §
(1) bekezdése szerinti szállítójegyzékbõl.”

110.  § (1) A Gyftv. 23.  § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Az egészségbiztosítási szerv a (3) bekezdéstõl eltérõen 60 napon belül dönt, ha]
„c) a kérelem tápszer vagy forgalomba hozatalra engedélyezett a Szabványos Vényminta Gyûjteményben vagy
a Gyógyszerkönyvben is szereplõ gyógyszer támogatására, illetve közfinanszírozása alapjául elfogadott árának
emelésére érkezett.”

(2) A Gyftv. 23.  §-a a következõ (10)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az egészségbiztosítási szerv minden olyan hivatalból indított felülvizsgálati eljárásban, amelynek
eredményeképpen az eljárással érintett gyógyszer nem kerül kizárásra, az eljárással érintett gyógyszerre vonatkozóan
a (11) bekezdés szerinti határozatot hoz, amelyet hirdetményi úton honlapján közöl. Az egészségbiztosítási szerv
a határozathozatalról és a hirdetmény elérhetõségérõl az ügyfeleket elektronikus levélben értesíti.
(11) A (10) bekezdés szerinti határozat tartalmazza:
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és ügyintézõjének nevét,
b) az ügy tárgyának megjelölését,
c) a rendelkezõ részben
ca) a hatóság döntését, továbbá a jogorvoslat lehetõségérõl, benyújtásának helyérõl és határidejérõl, valamint
a jogorvoslati eljárásról, bírósági felülvizsgálat esetén a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetõségérõl  való
tájékoztatást,
cb) az eljárás lefolytatásáért fizetendõ illetéknek vagy díjnak az ügyfél vagy központi költségvetés részére történõ
megfizetésre vonatkozó döntést,
d) az indokolásban
da) az eljárás során alkalmazott számításokat,
db) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta,
dc) a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történõ utalást,
e) a döntéshozatal helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, valamint a döntés
kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával,
f) a döntés kiadmányozójának aláírását és a hatóság bélyegzõlenyomatát,
g) a határozat mellékletében az eljárás eredményeként létrejövõ támogatott gyógyszerek teljes körét.”

111.  § (1) A Gyftv. 24.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fix csoportok képzése folyamatosan történik, melynek során a termelõi árra irányuló ajánlatok nem vonhatók
vissza. Az ajánlattételre, a nyilvánosságra, a százalékos, illetve a fix összegû támogatás megállapítására,
a csoportképzésre és befogadási eljárás rendjére vonatkozó részletes szabályokat az egészségbiztosításért felelõs
miniszter rendelete állapítja meg. Az egészségbiztosítási szerv a fix csoportok képzése során hozott döntéseit
elektronikus úton közli.”
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(2) A Gyftv. 24.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A biológiai gyógyszerek csoportjának képzése folyamatosan történik. Az ajánlattételre, a nyilvánosságra, illetve
a támogatás megállapítására, a csoportképzésre és a befogadási eljárás rendjére vonatkozó részletes szabályokat
az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendelete állapítja meg.”

112.  § (1) A Gyftv. 25.  § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Abban az esetben, ha az egészségbiztosítási szerv a 23.  § (6) bekezdése szerinti eljárását követõen valamely gyógyszer,
tápszer]
„a) támogatásának megszüntetésérõl vagy nulla százalékra csökkentésérõl dönt, a támogatás megszüntetésének
vagy nulla százalékra csökkentésének napját a határozat meghozatalának napjától számított 90 napnál, biológiai
gyógyszer esetén 180 napnál korábbi idõpontban nem lehet meghatározni,”

(2) A Gyftv. 25.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az egészségbiztosítási szerv a 23–25.  §-okban szabályozott eljárására vonatkozó nyilvánosság biztosítása
érdekében az internetes honlapján elektronikus úton közzéteszi
a) a beérkezését követõ nyolc napon belül a formai szempontból megfelelõ kérelemhez kapcsolódóan
aa) az ügy tárgyát,
ab) az ügy iktatási számát,
ac) az eljárás megindításának napját,
ad) az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidõt,
ae) az ügyintézési határidõbe nem számító idõtartamok,
af) az iratokba  való betekintés és a nyilatkozattétel lehetõségére irányuló tájékoztatást,
ag) a kérelmezõ ügyfél nevét, és
b) a kérelem elbírálását követõ hónap 5. napjáig a kérelmezõvel  való közlésen túl – tájékoztató jellegû közzététellel –
az ügyben hozott jogerõs határozat kivonatát, mely tartalmazza
ba) a közzététel napját,
bb) az eljáró hatóság megnevezését,
bc) az ügy számát és tárgyát,
bd) a hatóság döntését,
be) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta,
bf) a jogorvoslat lehetõségérõl, benyújtásának helyérõl és határidejérõl, valamint a jogorvoslati eljárásról, bírósági
felülvizsgálat esetén a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetõségérõl  való tájékoztatást,
bg) a döntéshozatal helyét és idejét,
bh) a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, és
bi) a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával.”

113.  § (1) A Gyftv. 26.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A egészségbiztosítási szerv a költségvetési keretek betarthatósága érdekében, a már támogatott, illetve
az újonnan befogadott gyógyszerekre, azok egyes támogatási kategóriáira, indikációira, valamint a méltányosságból
támogatott gyógyszerekre támogatásvolumen-szerzõdést köthet.”

(2) A Gyftv. 26.  §-a a következõ (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Eredményesség alapú támogatásvolumen-szerzõdés keretében támogathatók
a) az újonnan támogatásba kerülõ gyógyszerek, melyeknél eredményesség alapú paraméter állapítható meg és
teljesítik az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott betegszámra és napi terápiás költségre
vonatkozó paramétereket,
b) a ritka betegségek kezelésére használt gyógyszerek,
c) a méltányosságból támogatott gyógyszerek,
d) a tételes elszámolás alá esõ gyógyszerek, és
e) az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott kórképek kezelésére használt, az ott
meghatározott betegszámot és napi terápiás költség értéket elérõ gyógyszerek.
(3b) Az eredményesség alapú támogatásvolumen-szerzõdés kötésére vonatkozóan az egészségügyért felelõs
miniszter rendeletében meghatározott szempontok szerint az egészségbiztosító évente felülvizsgálja
a társadalombiztosítási támogatásban részesülõ gyógyszerek körét.”

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám 37669



114.  § (1) A Gyftv. 27.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az egészségbiztosítási szervhez olyan új hatóanyagot tartalmazó gyógyszer támogatása iránt érkezik 
kérelem, amelynek ATC-csoportját, az ATC-csoporton belüli támogatási kategóriáját, mértékét nem tartalmazza
az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendelete, az egészségbiztosítási szerv a gyógyszer támogatásba  való
befogadásának eljárását az egészségbiztosításért felelõs miniszter – az államháztartásért felelõs miniszter
egyetértésével meghozott – rendeletének hatálybalépéséig, legfeljebb azonban kérelem beérkezésétõl, illetve
a hiánypótlás teljesítésétõl számított 90 napig felfüggeszti és errõl az ügyfelet értesíti.”

(2) A Gyftv. 27.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az egészségbiztosítási szervhez olyan új hatóanyagot tartalmazó gyógyszer támogatása iránt
érkezik kérelem
a) amelynek befogadásához az egészségbiztosításért felelõs miniszternek az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási finanszírozásával kapcsolatos – az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével
meghozott – rendeletének módosítása szükséges, vagy
b) amelyhez az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendelete szerinti finanszírozási eljárásrend módosítása
szükséges,
úgy az egészségbiztosítási szerv a gyógyszer támogatásba  való befogadásának eljárását a módosítás
hatálybalépéséig, legfeljebb azonban kérelem beérkezésétõl, illetve a hiánypótlás teljesítésétõl számított 90 napig
felfüggeszti és errõl az ügyfelet értesíti.”

115.  § (1) A Gyftv. 28.  § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egészségbiztosítási szerv a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek támogatására az alábbi
támogatási módszereket alkalmazhatja:)
„e) meghatározott összegben korlátozott, meghatározott összeggel vagy százalékosan csökkentett támogatás.”

(2) A Gyftv. 28.  § (1) bekezdése a következõ f)–g) pontokkal egészül ki:
(Az egészségbiztosítási szerv a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek támogatására az alábbi
támogatási módszereket alkalmazhatja:)
„f) eltérõ százalékos vagy meghatározott összegben korlátozott támogatás a beteg-együttmûködés függvényében;
g) az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében foglaltak szerint maximált térítési díj alapján
meghatározott támogatás.”

116.  § (1) A Gyftv. 31.  § (1) bekezdése a következõ k) és l) ponttal egészül ki:
(Az egészségbiztosítási szerv kizárja a társadalombiztosítási támogatásból a gyógyszert, ha:)
„k) a biológiai gyógyszer napi terápiás költsége legalább 10%-kal meghaladja legalacsonyabb napi terápiás költségû
preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költségét, kivéve, ha a biológiai gyógyszer forgalomba hozatali engedély
jogosultja a fogyasztói ár és maximált térítési díj különbözetébõl, valamint a legalacsonyabb napi terápiás költségû
preferált biológiai gyógyszer fogyasztói árát 10%-al meghaladó összegbõl adódó különbözetet megtéríti,
l) a biológiai gyógyszer napi terápiás költsége legalább 30%-kal meghaladja a legalacsonyabb napi terápiás költségû
preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költségét.”

(2) A Gyftv. 31.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 29.  § (4) bekezdés b) pontja szerint induló eljárás keretében társadalombiztosítási támogatásból törölt
gyógyszer hat hónapon belül történõ ismételt befogadásakor az egészségbiztosító által az egészségbiztosításért
felelõs miniszter rendeletében foglaltak szerint megállapított, a preferált referencia ársávba nem tartozó gyógyszerre
jellemzõ csökkentett támogatásban részesül.”

117.  § A Gyftv. 32.  § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A nyilvánosság biztosítása érdekében az egészségbiztosítási szerv internetes honlapján közzéteszi:
a) a beérkezését, illetve a hiánypótlás teljesítését követõ huszonegy napon belül a formai szempontból megfelelõ
kérelemhez kapcsolódóan
aa) az ügy tárgyát,
ab) az ügy iktatási számát,
ac) az eljárás megindításának napját,
ad) az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidõt,
ae) az ügyintézési határidõbe nem számító idõtartamok,
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af) az iratokba  való betekintés és a nyilatkozattétel lehetõségére irányuló tájékoztatást,
ag) a kérelmezõ ügyfél nevét, és
b) az ügy elbírálását követõ tizenöt napon belül az ügyben hozott jogerõs határozat kivonatát, mely tartalmazza
ba) a közzététel napját,
bb) az eljáró hatóság megnevezését,
bc) az ügy számát és tárgyát,
bd) a hatóság döntését,
be) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta,
bf) a jogorvoslat lehetõségérõl, benyújtásának helyérõl és határidejérõl, valamint a jogorvoslati eljárásról, bírósági
felülvizsgálat esetén a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetõségérõl  való tájékoztatást,
bg) a döntéshozatal helyét és idejét,
bh) a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, és
bi) a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával.”

118.  § (1) A Gyftv. 32/A.  §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Amennyiben az egészségbiztosítási szerv a (4) bekezdés alapján azért indít hivatalból eljárást, mert új
funkcionális csoport nem a 34.  § (2) bekezdésében foglaltak szerint került létrehozásra, és a (3) bekezdés szerinti
módosítások mellett az új csoportba átsorolt termék közfinanszírozás alapjául elfogadott árának módosítása is
szükséges, arról az egészségbiztosítási szerv az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében foglaltak szerint dönt.”

(2) A Gyftv. 32/A.  §-a a következõ (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti eljárásokban – a külön jogszabályban meghatározott esetben – a közfinanszírozás alapjául
szolgáló árra irányuló ajánlatok nem vonhatók vissza. Az ajánlattételre, a nyilvánosságra, a százalékos, illetve a fix
összegû támogatás megállapítására, a csoportképzésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja
meg.
(7) Az egészségbiztosítási szerv minden olyan hivatalból indított felülvizsgálati eljárásban, amelynek
eredményeképpen az eljárással érintett gyógyászati segédeszköz nem kerül kizárásra, az eljárással érintett
gyógyászati segédeszközre vonatkozóan a (8) bekezdés szerinti határozatot hoz, amelyet hirdetményi úton honlapján
közöl. Az egészségbiztosítási szerv a határozathozatalról és a hirdetmény elérhetõségérõl az ügyfeleket elektronikus
levélben értesíti.
(8) A (7) bekezdés szerinti határozat tartalmazza:
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és ügyintézõjének nevét,
b) az ügy tárgyának megjelölését,
c) a rendelkezõ részben
ca) a hatóság döntését, továbbá a jogorvoslat lehetõségérõl, benyújtásának helyérõl és határidejérõl, valamint
a jogorvoslati eljárásról, bírósági felülvizsgálat esetén a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetõségérõl  való
tájékoztatást,
cb) az eljárás lefolytatásáért fizetendõ illetéknek vagy díjnak az ügyfél vagy központi költségvetés részére történõ
megfizetésre vonatkozó döntést,
d) az indokolásban
da) az eljárás során alkalmazott számításokat,
db) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta,
dc) a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történõ utalást,
e) a döntéshozatal helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, valamint a döntés
kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával,
f) a döntés kiadmányozójának aláírását és a hatóság bélyegzõlenyomatát,
g) a határozat mellékletében az eljárás eredményeként létrejövõ támogatott gyógyászati segédeszközök teljes
körét.”

119.  § (1) A Gyftv. 35.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Közgyógyellátás jogcímen
a) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportból a preferált referencia ársávba tartozó,
b) azokból a hatóanyag alapú fix támogatású csoportokból, ahol nem képzõdött preferált referencia ársáv,
a referencia vagy annál alacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú, vagy napi terápiás költségû és
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c) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportba nem tartozó
gyógyszer rendelhetõ.”

(2) A Gyftv. 35.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Amennyiben egy gyógyszer több támogatási kategóriában is rendelhetõ és a (8) bekezdésben foglalt valamely
feltételnek megfelel, akkor közgyógyellátás keretében is a gyógyszerre megállapított minden támogatási
kategóriában rendelhetõ.”

(3) A Gyftv. 36.  §-a a következõ (10)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja a 36.  § (1) és (4), illetve (4a) bekezdései szerinti
kötelezettségébõl (e törvény alkalmazásában a továbbiakban befizetési kötelezettségek) engedményt kaphat
a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti, 2011-ben kezdõdõ üzleti évre vonatkozó saját
éves beszámolójában, valamint a konszolidációba bevont érintett vállalkozása Szt. szerinti, 2011-ben kezdõdõ éves
beszámolójában kimutatott, egészségügyi ágazatot érintõ kutatási és fejlesztési ráfordítások – a társasági adóról és
az osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 31.  §-a (2) bekezdésének c) pontjában
foglaltakkal összhangban lévõ – összege után, a (12) bekezdésben elõírtak figyelembevételével, amennyiben
e ráfordítások (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: ráfordítások) meghaladják a forgalombahozatali engedély 
jogosultja által forgalmazott támogatott gyógyszerek után kifizetett társadalombiztosítási támogatás termelõi
(import beszerzési) árral arányos része (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: termelõiár-arányos támogatás)
15%-át, valamint a ráfordítások között kimutatott személyi jellegû ráfordítások meghaladják a befizetési
kötelezettségek 3%-át, és e törvény szerinti valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett. A forgalombahozatali
engedély jogosultja és az Szt. szerinti, konszolidációba bevont érintett vállalkozások jogszabályban meghatározott
kutatási és fejlesztési ráfordításait együttesen kell figyelembe venni oly módon, hogy ugyanazon ráfordítás összege
csak egyszer kerüljön figyelembevételre az engedmény igénybevételekor. A konszolidációba bevont érintett
vállalkozások kutatási és fejlesztési tevékenységhez egymásnak nyújtott szolgáltatásaival összefüggésben felmerült
kutatási és fejlesztési ráfordítások engedményként csak az egyik félnél érvényesíthetõk. Az engedmény legfeljebb
a jogosult a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozóan elõírt befizetési kötelezettségének
a) 90%-áig terjedhet, ha a ráfordítások meghaladják a termelõiár-arányos támogatás 25%-át,
b) 60%-áig terjedhet, ha a ráfordítások nem haladják meg a termelõiár-arányos támogatás 25%-át, de meghaladják
a 20%-át,
c) 20%-áig terjedhet, ha a ráfordítások nem haladják meg a termelõiár-arányos támogatás 20%-át, de meghaladják
a 15%-át.
(11) Az engedmény összegének meghatározásakor figyelembe vett kutatási és fejlesztési ráfordításokat csökkenteni
kell
a) a IV. fázisú klinikai vizsgálatok költségével, valamint az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról  szóló 2005. évi XCV. törvény 1.  § 8. pontja szerinti
beavatkozással nem járó vizsgálat költségével,
b) a kutatás és fejlesztés céljára a mérlegkészítés napjáig az adóhatóságtól, illetve az államháztartás alrendszereinek
más szervétõl, vagy az Európai Unió különbözõ pénzügyi alapjaiból igényelt, vagy az adóévben – visszafizetési
kötelezettség nélkül – kapott támogatás, juttatás bevételként elszámolt összegével,
c) a Tao. tv. 22.  §-ának (9) bekezdése szerint az adóévben az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti
fejlesztés közvetlen költségei között elszámolt bérköltség alapján igénybevett adókedvezmény összegével,
d) a Tao. tv. szerinti külföldi telephelynél felmerült (elszámolt) kutatási és fejlesztési költségekkel, amennyiben
da) a telephely olyan államban van, amely nem tagja az Európai Uniónak, Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési
Szervezetnek (a továbbiakban: OECD), nem részese az Európa Gazdasági Térségrõl  szóló Megállapodásnak, vagy
amellyel Magyarország nem kötött a kettõs adóztatás elkerülésérõl  szóló egyezményt, vagy
db) a telephely olyan államban van, amely tagja az Európai Uniónak, az OECD-nek, részese az Európa Gazdasági
Térségrõl  szóló Megállapodásnak, vagy amellyel Magyarországnak van a kettõs adóztatás elkerülésérõl  szóló
egyezménye és a forgalomba hozatali engedély jogosultját a telephely szerinti állam szabályai szerint is terheli
a közfinanszírozásban részesülõ gyógyszerek és tápszerek után kifizetett társadalombiztosítási támogatás alapján
arányosan meghatározott, illetve az ismertetési tevékenységet végzõ magánszemélyek száma alapján meghatározott
fizetési kötelezettség, és e kutatási és fejlesztési ráfordításokat a telephely szerinti államban már figyelembe vették
kötelezettségcsökkentõ tételként vagy e kutatási és fejlesztési ráfordításokat az adott államban engedményként
bármilyen adó alapjánál már figyelembe vették, vagy egyéb adókedvezményként már érvényesítették.
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(12) Az engedmény nem érinti az államnak a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló 1997. évi LXXX. törvény 3.  § (2) bekezdése szerinti kötelezettségét.”

120.  § (1) A Gyftv. 38.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép.
„(1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját a 36.  § (1) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség
nem terheli:
a) a különkeretes gyógyszerekre kifizetett támogatási összeg után és
b) az egyedi méltányosság alapján támogatott gyógyszereknek az egészségbiztosítási szerv által megállapított
társadalombiztosítási támogatási összege után, ide nem értve azokat a gyógyszereket, amelyek forgalomba hozatalát
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv vagy az Európai Bizottság engedélyezte.”

(2) A Gyftv. 38.  § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép.
„(2) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja legfeljebb a gyógyszerenként és jogcímenként történõ
számítás alapján adódó gyógyszerenkénti teljes befizetési kötelezettsége erejéig kedvezményben részesül,
amennyiben a 36.  § (1) bekezdése szerinti, társadalombiztosítási támogatásban részesülõ egyes gyógyszerei termelõi
árát az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletében meghatározott fixesítési eljárás keretében a naptári
negyedév elsõ napját megelõzõ második hónap 20. napjáig a referenciaár csökkentése érdekében csökkenti.
Ez esetben az árcsökkentés által érintett gyógyszerek utáni, 36.  § (1) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség
az árcsökkentés által érintett idõszakra vonatkozóan, de legfeljebb az árváltozás hatálybalépésének idõpontjától
számított egy évig
a) az árcsökkentés mértékének arányában csökken, amennyiben az árcsökkentés mértéke nem éri el az 50%-ot,
b) teljes összegben csökken, amennyiben az árcsökkentés mértéke eléri vagy meghaladja az 50%-ot.”

121.  § A Gyftv. 39.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az azonos vállalkozási adószámú közforgalmú gyógyszertár mûködtetésére jogosult negyedéves
támogatott árréstömege
a) 10 000 001 és 11 000 000 Ft között van, a befizetendõ összeg a negyedéves árréstömeg 1,5%-a,
b) 11 000 001 és 12 500 000 forint között van, a befizetendõ összeg 165 000 Ft és a 11 000 000 Ft feletti rész 2,5%-ának
együttes összege,
c) 12 500 001 Ft és 15 000 000 Ft között van, a befizetendõ összeg 202 500 Ft és a 12 500 000 feletti rész 4%-ának
együttes összege,
d) 15 000 000 Ft felett van, a befizetendõ összeg 302 500 Ft és a 15 000 000 feletti összeg 8%-ának együttes összege.”

122.  § (1) A Gyftv. 42.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a támogatott gyógyszerek tárgyévi forgalma után kifizetett társadalombiztosítási támogatás
– a különkeretes gyógyszerekre és a különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén gyógyszertámogatásra
fordított összeget nem tartalmazó – összege meghaladja az E. Alap költségvetése Gyógyszertámogatás kiadásai
jogcímének a tárgyév január elsõ napján hatályos elõirányzatának összegét, akkor e kiadási többlet finanszírozása
– a (2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint – az E. Alap kezelõje és a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjainak
kötelezettsége.
(2) A kiadási többlet meghatározása során az (1) bekezdés szerint számított tárgyévi forgalom után kifizetett
társadalombiztosítási támogatásból le kell vonni a 36.  § (1)–(2) és (4)–(4a) bekezdésében meghatározott fizetési
kötelezettség alapján adódó összeget, valamint a támogatásvolumen-szerzõdések alapján a tárgyévben teljesített
összeget.”

(2) A Gyftv. 42.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai között
– a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – a tárgyévi gyógyszertári vényforgalmi forgalmi adatok
alapján a forgalomba hozatali engedély jogosultjának támogatott gyógyszereire kifizetett
– a támogatásvolumen-szerzõdések alapján teljesített befizetésekkel csökkentett – társadalombiztosítási támogatás
arányában oszlik meg az (5) bekezdésben foglalt kivétellel.”

(3) A Gyftv. 42.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a támogatott gyógyszerek tárgyévi forgalma után kifizetett, adott elsõ félévre, háromnegyed évre együttesen
adódó társadalombiztosítási támogatás összege – az (1)–(2) bekezdések megfelelõ alkalmazásával – meghaladja
az E. Alap költségvetése Gyógyszertámogatás kiadási jogcím tárgyév január elsõ napján hatályos, vizsgált idõszakra
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vonatkozó, azaz fele, illetve háromnegyed részét, a forgalomba hozatali engedély jogosultja az E. Alap kezeléséért
felelõs egészségbiztosítási szerv által a (2)–(5) bekezdések megfelelõ alkalmazásával az elsõ félévet követõen
augusztus 10-ig közölt támogatási adatok alapján tárgyév szeptember 20-ig, az 1–9 hónapot követõen
november 10-ig közölt támogatási adatok alapján tárgyév december 20-ig az állami adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon elõleget vall be és egyidejûleg fizet meg az állami adóhatóság által a kincstárnál külön erre a célra
megnyitott számlára.”

(4) A Gyftv. 42.  § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az E. Alap kezeléséért felelõs egészségbiztosítási szerv az (1) bekezdés szerinti befizetésre kötelezettek
ellenõrzéséhez szükséges elsõ féléves adatokról augusztus 10-éig, háromnegyedévi adatokról november 10-éig,
a tárgyévi adatokról a tárgyévet követõ naptári év február 15-éig elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az állami
adóhatósághoz.”

(5) A Gyftv. 42.  §-a a következõ (11)–(12) bekezdésekkel egészül ki:
„(11) E § alkalmazásában a támogatásvolumen-szerzõdések alapján teljesített befizetések közül az éves elszámolású
szerzõdések szerint teljesített befizetések a vizsgált idõszakra arányosítva, míg a havi elszámolású szerzõdések szerint
teljesített befizetések a teljesítés ideje szerint kerülnek figyelembevételre.
(12) Az E. Alap kezelõje hivatalos honlapján havi és az E. Alap költségvetésében feltüntetett jogcímenkénti bontásban
teszi közzé az (1) bekezdésben foglaltak számításához szükséges bevételi adatokat.”

123.  § (1) A Gyftv. 44.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyógyszerész – ha a vényen az orvos nem zárta ki a helyettesíthetõséget – a külön jogszabályban elõírt szakmai
helyettesíthetõség figyelembevételével dokumentált módon köteles a gyógyszert kiváltó személyt tájékoztatni,
hogy a gyógyszer más referencia vagy annál kedvezõbb árú, vagy preferált referencia ársávba tartozó gyógyszerrel
helyettesíthetõ.
(3) A gyógyszerész a beteg egyetértése esetén köteles a rendelt gyógyszert a (2) bekezdésben meghatározott
– elsõsorban a beteg számára legolcsóbb – referencia vagy annál kedvezõbb árú, vagy preferált referencia ársávba
tartozó gyógyszerrel helyettesíteni.”

(2) A Gyftv. 44.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A biológiai gyógyszerek esetén az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletben határozza meg a preferált
biológiai gyógyszerek rendelésének kötelezõ minimális arányát.”

124.  § A Gyftv. 44/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44/A.  § A közforgalmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végzõ
intézeti gyógyszertár kormányrendeletben foglaltak szerint – az E. Alap éves költségvetésének e célra megjelölt
elõirányzata terhére – juttatásban részesülhet, amennyiben
a) hatóanyag-alapú fix csoport esetén preferált referencia ársávba tartozó gyógyszert, ennek hiányában
a referenciagyógyszert vagy a referenciagyógyszer napi terápiás költségével megegyezõ, illetve annál alacsonyabb
napi terápiás költségû gyógyszert, vagy
b) fix csoport még nem került megképezésre, a felírt gyógyszernél alacsonyabb napi terápiás költségû,
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által egyenértékûnek és helyettesíthetõnek nyilvánított gyógyszert
szolgáltat ki.”

125.  § (1) A Gyftv. 45.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A társadalombiztosítási támogatással gyógyszert és gyógyászati segédeszközt rendelõ szolgáltatók, orvosok
e tevékenységüket olyan minõsített számítógépes program alkalmazásával végzik, amely – külön jogszabályban
meghatározottak szerint, a (2) bekezdésre is figyelemmel – a gyógyszeres kezelés és gyógyászati segédeszközzel  való
ellátás alternatíváiról, az azonos hatóanyag-tartalmú, illetve azonos fix támogatási csoportba tartozó és bioekvivalens
gyógyszerek, továbbá azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök beteget és az E. Alapot
terhelõ várható költségei közötti különbségekrõl információt szolgáltat, és a beteg számára legalacsonyabb terhet
jelentõ gyógyszerre és gyógyászati segédeszközre, a referenciagyógyszerre, a preferált referencia ársávba tartozó
gyógyszerre, a preferált biológiai gyógyszerre és a referencia gyógyászati segédeszközre ajánlatot tesz.”

37674 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám



(2) A Gyftv. 45.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A tételes elszámolás alá esõ gyógyszereket és a jogszabályban meghatározott nagyértékû gyógyszereket
a szolgáltatók, illetve az orvosok – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – csak speciális minõsített számítógépes program 
alkalmazásával rendelhetnek, melynek adattartalmát jogszabály tartalmazza.”

126.  § A Gyftv. 49/A.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Azon a településen, ahol már mûködik közforgalmú gyógyszertár, új közforgalmú gyógyszertár létesítésére
az egészségügyi államigazgatási szerv akkor írhat ki pályázatot, ha az új gyógyszertárral együtt számított valamennyi
közforgalmú gyógyszertárra átlagosan
50 000 lélekszámot meghaladó településen és az 50 000 lélekszámot meghaladó fõvárosi kerületekben legalább 4000,
egyéb településen és egyéb fõvárosi kerületekben legalább 4500 lakos jut, és a meglévõ közforgalmú gyógyszertárak
bejárata és az új közforgalmú gyógyszertár bejárata között 50 000 lélekszámot meghaladó városokban és az 50 000
lélekszámot meghaladó fõvárosi kerületekben legalább 250 méter, egyéb településeken és egyéb fõvárosi
kerületekben legalább 300 méter távolság van.”

127.  § (1) A Gyftv. 53/A.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján az engedélyezõ egészségügyi államigazgatási szerv – helyszíni szemle
lefolytatásával, illetve amennyiben a bejelentés jellegébõl adódóan az nem szükséges, annak mellõzésével – az 53.  §
(6) bekezdésében foglalt adatok változása esetén a mûködési engedélyt módosítja.”

(2) A Gyftv. 53/A.  § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az egészségügyi államigazgatási szerv a létesítési engedélyt és a mûködési engedélyt visszavonja, ha a személyi
jogos személyében bekövetkezõ változás nem a 60/B–60/D.  §-okban, illetõleg a 65.  § b) pontja alapján
következett be.”

128.  § A Gyftv. 54.  § (2) bekezdése a következõ e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A mûködési engedélyt az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a (3) bekezdésben és az 58.  § (2) bekezdésében foglalt kivétellel –
a létesítési engedéllyel egyidejûleg a mûködési engedély visszavonására okot adó körülményekrõl  való tudomásszerzéstõl
számított tizenöt napon belül vissza kell vonni akkor is, ha)
„e) a személyi jog visszavonásra került az 58.  § alapján, továbbá ha a személyi jog megszûnt – kivéve a 60/B.  §, 60/C.  §,
60/D.  § és a 65.  § b) pontjának alkalmazása esetén –,”

129.  § A Gyftv. 59.  § (1) bekezdés a) pontja a következõ ac) alponttal egészül ki:
(A személyi jog megszûnik, ha
a személyi jog jogosultja)
„ac) a személyi jogot a 60/B.  § alapján átruházza;”

130.  § A Gyftv. 59.  § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A személyi jog megszûnik, ha)
„c) a személyi jog alapján vezetett és mûködtetett közforgalmú gyógyszertár mûködési és létesítési engedélye
az 54.  § alapján visszavonásra kerül.”

131.  § A Gyftv. 62.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyógyszertár vezetõje – az általa vezetett közforgalmú gyógyszertárhoz tartozó fiókgyógyszertár kivételével –
csak egy gyógyszertárat vezethet, más munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet,
illetve nem tarthat fenn, ide nem értve:
a) a tudományos, oktatói, illetve a szerzõi jogi védelem alá esõ tevékenységet, vagy
b) a települést egyedüliként ellátó, egy gyógyszerésszel mûködõ közforgalmú gyógyszertárak személyi jogos
gyógyszerészei közötti megállapodáson alapuló, évente 60 napot meg nem haladó helyettesítést.”

132.  § A Gyftv. 63.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A gyógyszerészi oklevéllel nem rendelkezõ személy gyógyszer készítésénél csak gyógyszerész felügyelete és
irányítása mellett segédkezhet. Házhoz szállítás útján kiszolgált gyógyszer esetén a gyógyszertár vezetõje felelõs
a kiszolgálás szakszerûségéért és pontosságáért. Gyógyszer házhoz szállítását kizárólag a közvetlen lakossági
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gyógyszerellátásra jogosult vállalkozás jogszabály szerint arra jogosult szakdolgozója végezheti. Csomagküldés útján
vényköteles gyógyszer nem szolgáltatható ki. Gyógyszert gyógyszertárban csak gyógyszerész vagy
– az egészségügyért felelõs miniszter által kiadott rendeletben meghatározott kivétellel – gyógyszertári
szakasszisztens szolgáltathat ki. A gyógyszerek kiadására vonatkozó jogosultságot, valamint a gyógyszertár
szaktevékenységének ellátásában részt vevõ gyógyszerészi oklevéllel nem rendelkezõ dolgozók képesítési feltételeit
miniszteri rendelet állapítja meg.”

133.  § A Gyftv. a következõ 74/A.  §-sal egészül ki:
„(1) A 2012. január 1-jén személyi joggal rendelkezõ gyógyszerészeknek az egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról  szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel megállapított 62.  § (2) bekezdésben foglaltaknak 2013. január 1-jéig
kell megfelelniük.
(2) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel megállapított 62.  §
(2) bekezdésben foglaltakat a már folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

134.  § (1) A Gyftv. 77.  § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„g) az egészségbiztosítási szerv által mûködtetett internetes gyógyászati segédeszköz katalógussal kapcsolatos
bírság összegét és befizetésének szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

(2) A Gyftv. 77.  § (2) bekezdése a következõ r)–w) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„r) a közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében végzett gyógyszer kiszolgáltatásához és
beteg-együttmûködéshez kapcsolódó szakmai eljárásrendeket,
s) a 26.  § (3a) bekezdés a) pontja szerinti betegszámra és napi terápiás költségre vonatkozó paramétereket,
t) a 26.  § (3a) bekezdés e) pontja szerinti kórképeket,
u) az eredményesség alapú támogatásvolumen-szerzõdés kötésével érintett gyógyszerek körének felülvizsgálatára
vonatkozó szempontokat,
v) a preferált biológiai gyógyszerek rendelésének kötelezõ minimális arányát,
w) a gyógyászati segédeszközök házhoz szállításának feltételeit és szabályait.”

135.  § A Gyftv. a következõ 87/B.  §-sal egészül ki:
„87/B.  § Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel módosított 38.  §
(2) bekezdésében foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a befizetési kötelezettség számításánál a gyógyszer
forgalomba hozatali engedélyének jogosultja által 2011. augusztus 1-je után tett árcsökkentési ajánlatát is figyelembe
kell venni a 2012. január 1-je után teljesítendõ fizetési kötelezettségre vonatkozóan.”

136.  § A Gyftv.
a) 29.  § (4) bekezdésében a „(2)–(3) bekezdés” szövegrész helyébe a „23.  § (4) bekezdés és a (3) bekezdés” szöveg,
b) 31.  § (1) bekezdés f) pontjában a „három” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,
c) 34.  § (2) bekezdésében a „a kérelem benyújtását követõ” szövegrész helyébe a „a kérelem beérkezésétõl, illetve

a hiánypótlás teljesítésétõl számított” szöveg,
d) 36.  § (4) bekezdésében a „nyolszázharminckétezer” szövegrész helyébe a „nyolcszázharminckétezer” szöveg,
e) 54.  § (1) bekezdésében az „A mûködési engedélyt visszavonja” szövegrész helyébe a „A mûködési engedélyt

a létesítési engedéllyel egyidejûleg visszavonja” szöveg
lép.

137.  § Hatályát veszti a Gyftv.
a) 26.  § (5) bekezdés d) pontjában a „(compliance)” szövegrész,
b) 29.  § (2) bekezdése,
c) 34.  § (6) bekezdése.
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Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

138.  § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 1.  § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E törvény hatálya
a) az egészségügyi közszolgáltatások közül a járóbeteg- és fekvõbeteg-szakellátásokra (a továbbiakban együtt:
egészségügyi szakellátás),
b) a közfinanszírozásban részesülõ egészségügyi szolgáltatók tulajdonosaira, fenntartóira és mûködtetõire, valamint
a fenntartásukban mûködõ egészségügyi szolgáltatókra,
c) az egészségügyért felelõs miniszterre, az egészségügyi államigazgatási szervre, az egészségbiztosítóra, valamint
a szakellátási kapacitásokkal és az ellátási területekkel kapcsolatos e törvény szerinti eljárásokban – a kormány által
kijelölt – véleményadásra jogosult szakértõi szervre,
d) a szakellátási kapacitásokkal és az ellátási területekkel kapcsolatos e törvény szerinti eljárásokkal érintett
egészségügyi szolgáltatókra és fenntartóikra
terjed ki.”

(2) Az Eftv. 1.  § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„i) szakellátási kapacitás:
ia) a járóbeteg-szakellátásban a szakorvosi és nem szakorvosi órák száma, a nappali, kúraszerû és az egynapos
ellátások finanszírozott szolgáltatási egységei,
ib) a fekvõbeteg-ellátásban az aktív és krónikus ellátási ágyak száma,
ic) jogszabályban elõírt bármely más finanszírozott szolgáltatási egység, ideértve a CT, MRI, PET/CT, illetve egyéb,
külön jogszabályban meghatározott eszközök finanszírozott szolgáltatási egységét, a mûvesekezelés finanszírozott
szolgáltatási egységét;”

(3) Az Eftv. 1.  § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„j) szakellátási kötelezettség: az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. törvény 141.  § (3) bekezdése alapján a Magyar
Államnak az a kötelezettsége, hogy biztosítsa az e törvény szerint meghatározott ellátási területen a lekötött
szakellátási kapacitások felhasználásával a kötelezõ egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultak
számára a külön jogszabályban foglaltak szerinti járóbeteg- és fekvõbeteg-szakellátásokat;”

(4) Az Eftv. 1.  § (2) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„l) egészségügyi szakellátási intézménymûködtetési kötelezettség: a helyi önkormányzatoknak az egészségügyrõl  szóló
1997. évi CLIV. törvény 152.  § (3) bekezdése szerinti kötelezettsége;”

(5) Az Eftv. 1.  § (2) bekezdésének m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„m) ellátási terület: az a földrajzi terület, amelyre kiterjed az egészségügyi szolgáltatónak az n) pont szerinti
kötelezettsége;”

(6) Az Eftv. 1.  § (2) bekezdése a következõ n) és o) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„n) területi ellátási kötelezettség: a lekötött kapacitással rendelkezõ egészségügyi szolgáltatónak az a kötelezettsége,
hogy a kapacitásai felhasználásával az 5/A.  § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban meghatározott ellátási területen
élõ, a kötelezõ egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultak számára külön jogszabályban foglaltak
szerinti járóbeteg-, illetve fekvõbeteg-szakellátásokat nyújtson;
o) szakellátási feladat: a nem állami és nem helyi önkormányzati tulajdonban/fenntartásban lévõ egészségügyi
szolgáltató által az e törvény alapján lekötött kapacitásokon végzett, ellátási érdekbõl közfinanszírozott feladat.”

(7) Az Eftv. 1.  §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) E törvény alkalmazása során a fenntartó alatt a tulajdonost kell érteni abban az esetben, ha az egészségügyi
szolgáltató tekintetében a fenntartói jogokat – az egészségügyi szolgáltató alapító dokumentumában rögzítettek
szerint – az egészségügyi szolgáltató tulajdonosa gyakorolja.”
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139.  § (1) Az Eftv. 2.  § (1)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervek közül
a) a helyi önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézménymûködtetési kötelezettségét,
b) a magyar állam az egészségügyi szakellátási kötelezettségét,
c) az a) és a b) pont alá nem tartozó szerv a szakellátási feladatát
a 2011. december 31-én lekötött kapacitások mértékének és szakmai összetételének megfelelõen az 5/A.  §
(7) bekezdése szerinti nyilvántartásban meghatározott ellátási területen teljesíti.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés a), illetve c) pontja alá tartozó szerv az egészségügyi szakellátási
intézménymûködtetési kötelezettségét, illetve a szakellátási feladatát nem teljesíti, a magyar állam köteles a külön
törvény szerinti szakellátási kötelezettsége alapján az adott szakellátási feladat ellátásáról gondoskodni, kivéve,
ha a 8/A.  § szerinti eljárás során másik közszolgáltatásért felelõs szervhez kerül a szakellátási feladat.
(3) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv az egészségügyi szakellátási kötelezettségének, illetve
az egészségügyi szakellátási intézménymûködtetési kötelezettségének vagy a szakellátási feladatának
(a továbbiakban együtt: ellátási kötelezettség) teljesítése érdekében
a) más egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervvel vagy más fenntartóval az ellátási kötelezettség teljesítésérõl
megállapodást vagy
b) egészségügyi ellátási szerzõdést
köthet.
(4) A megállapodás vagy az egészségügyi ellátási szerzõdés megkötése az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs
szerv (1) bekezdés szerinti ellátási kötelezettségét és felelõsségét nem érinti, kivéve, ha az (1) bekezdés c) pontja
szerinti egészségügyi közszolgáltatatásért felelõs szerv másik egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervvel köt
megállapodást.
(5) Az egészségügyi ellátási szerzõdést az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv köti a feladat ellátását vállaló,
nem a saját fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltatóval.”

(2) Az Eftv. 2.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségügyi ellátási szerzõdés érvényességéhez szükséges
a) a feladat ellátását vállaló egészségügyi szolgáltató fenntartójának hozzájárulása, és
b) az ellátási szerzõdés tárgyát képezõ feladatot az egészségügyi ellátási szerzõdés megkötéséig ellátó egészségügyi
szolgáltató tulajdonosának hozzájárulása, amennyiben a szerzõdés nem tartalmazza a 2/A.  § (2) bekezdés k) pontja
szerinti nyilatkozatot.”

140.  § (1) Az Eftv. 2/A.  § (2) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(Az egészségügyi ellátási szerzõdésnek tartalmaznia kell:)
„k) az ellátási kötelezettsége teljesítése érdekében egészségügyi ellátási szerzõdést kötõ egészségügyi
közszolgáltatásért felelõs szerv nyilatkozatát arról, hogy a szerzõdés megkötésére fenntartóként jogosult
a fenntartásában mûködõ – az ellátási szerzõdés tárgyát képezõ feladatot az egészségügyi ellátási szerzõdés
megkötését megelõzõen ellátó – egészségügyi szolgáltató tulajdonosának hozzájárulása nélkül.”

(2) Az Eftv. 2/D.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakellátási kötelezettséggel rendelkezõ fenntartóhoz tartozó egészségügyi szolgáltató kivételével
az egészségügyi ellátási szerzõdés alapján ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles vagyoni biztosítékot adni.
A vagyoni biztosíték módját és mértékét az egészségügyi ellátási szerzõdés tartalmazza.”

141.  § Az Eftv. 3.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi szakellátásban rendelkezésre álló országos kapacitásmennyiség
a) fekvõbeteg-szakellátások tekintetében az 5/A.  § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplõ,
b) az a) pont alá nem tartozó kapacitások tekintetében a 2011. december 31-én lekötött, és
c) az egészségügyi államigazgatási szervnek bejelentve szüneteltetett
szakellátási kapacitások összessége.”

142.  § Az Eftv. 4.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti javaslat és a 4/A.  §-ban meghatározott szempontok
alapján – a Kormány által kijelölt szerv szakértõi véleményének figyelembevételével – hatvan napon belül dönt
a kapacitásfelosztás módosításáról.”
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143.  § Az Eftv. 4/A.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 4.  § szerinti és a 7.  § szerinti eljárások során a kapacitásmódosítás az alábbi szempontoknak az e törvény
végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti értékelése alapján kerül meghatározásra:
a) az adott térség megbetegedési és halálozási mutatói,
b) az ellátandó lakosság száma,
c) az egy ágyra jutó betegforgalmi adatok szakterületenként,
d) az egy esetre jutó ápolási idõ szakterületenként,
e) a külön jogszabály szerinti esetösszetételi index (CMI) szakterületenként,
f) az ágykihasználtsági mutatók szakterületenként,
g) a továbbküldött betegek aránya,
h) az átvett betegek aránya,
i) a külön jogszabály szerinti járóbeteg-szakellátásban szakterületenként az egy órában átlagosan ellátható esetszám,
j) a progresszivitásban betöltött szerep,
k) az elérhetõség szempontjából a helyi közúti közlekedési viszonyok, amennyiben ez alapján nem állapítható meg
az elérhetõség egyértelmûen, akkor a helyi tömegközlekedési viszonyok.”

144.  § (1) Az Eftv. 5.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fenntartó – az érintett egészségügyi szolgáltató szakmai véleményének kikérését követõen – a fenntartásában
mûködõ egészségügyi szolgáltatónál jelentkezõ tartós ellátási igény csökkenés esetén a 2.  § (1) bekezdése szerinti
ellátási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges kapacitások mértékének csökkentését kezdeményezheti az átlagtól
 való eltérés mértékében, illetve szakmai összetételének a 7.  § (1)–(4) bekezdés szerinti eljárások során történõ
megváltoztatását kezdeményezheti, amennyiben a döntést megelõzõ évben folyamatosan
a) járóbeteg-szakellátás esetén az egy rendelési órára jutó esetek száma az adott szakma vonatkozásában az elõzõ év
átlagában legalább 10 százalékkal alacsonyabb az adott szakma országos átlagánál,
b) fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén – a fertõzõ osztály kivételével – az ágykihasználtság az adott szakma
vonatkozásában az elõzõ év átlagában legalább 15 százalékkal alacsonyabb az adott szakma országos átlagánál.
(2) Az ellátási igény tartós csökkenése esetén a fenntartónak (1) bekezdés szerinti kezdeményezése alapján
az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi a kapacitások mértékének csökkentését, illetve a szakmai
összetételének megváltoztatását.”

(2) Az Eftv. 5.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv – az egészségbiztosítótól kapott tájékoztatás alapján – ellátási érdekbõl,
az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén – a Kormány által kijelölt szerv szakértõi véleményének
figyelembevételével – hivatalból dönthet a kapacitások csökkentésérõl.”

145.  § (1) Az Eftv. 5/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fekvõbeteg-szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek kivételével az ellátási területeket
az egészségügyi államigazgatási szerv a (2)–(6), (9) és (10) bekezdésben foglaltak, valamint a Kormány által kijelölt
szerv szakértõi véleményének figyelembevételével, az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint
járóbeteg-szakellátásban finanszírozható szakmánként állapítja meg.”

(2) Az Eftv. 5/A.  § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ellátási területeket úgy kell meghatározni, hogy azok – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – átfedés- és
hézagmentesen megfeleljenek az adott egészségügyi térség területének, azzal, hogy az (5) bekezdés és a (9) bekezdés
b) pontja szerinti esetben az ellátási terület az egészségügyi térség határán túlterjedhet. Amennyiben az adott
egészségügyi térségben valamely szakmában ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató nincs, egy másik egészségügyi
térségben mûködõ, a hiányzó szakma vonatkozásában megfelelõ kapacitással rendelkezõ szolgáltató ellátási területe
a térséghatáron túlterjedhet.
(4) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató ellátási területe a nyújtott szolgáltatások tekintetében nem egységes,
az ellátási területet – az e törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott ellátások kivételével –
szakmánként, illetve a progresszivitási szinteknek megfelelõen kell megadni.
(5) A progresszivitás magasabb szintjét képviselõ, illetve speciális ellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók
esetében az ellátási terület meghatározása során figyelembe kell venni a szolgáltató térséghatárokon túlnyúló ellátási
területét.”
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(3) Az Eftv. 5/A.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az egészségügyi szolgáltatóknak az e törvény és a végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben foglaltak alapján
megállapított szakellátási kapacitásaikról és a hozzá tartozó ellátási területekrõl – egészségügyi szolgáltatónként –
az egészségügyi államigazgatási szerv közhiteles nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba bárki betekinthet.
Az egészségügyi államigazgatási szerv a saját honlapjáról biztosítja a betekintést a nyilvántartásba.”

(4) Az Eftv. 5/A.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A (7) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) a (7) bekezdés szerinti kapacitásokra és ellátási területekre,
b) az egészségügyi szolgáltató fenntartójának bejelentése alapján szünetelõ kapacitásokra,
c) 14.  § (8) bekezdés szerinti kapacitásokra
vonatkozóan az e törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott adatokat.”

(5) Az Eftv. 5/A.  § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Uniós fejlesztési pályázat alapján meg valósuló kapacitásokon ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató ellátási
területét az egészségügyi államigazgatási szerv a pályázatban foglalt nyilatkozat alapján állapítja meg, ennek során
a (3) és (6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmaznia. Az ezt követõ egy éven belül az érintett ellátási területeket
az egészségügyi államigazgatási szerv a (3) és (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével hivatalból felülvizsgálja,
illetve szükség esetén – az uniós fejlesztési pályázatban vállalt kötelezettségekre figyelemmel – módosítja.
Amennyiben az ellátási terület e bekezdés szerinti megállapításakor a pályázatban foglalt nyilatkozat kétoldalúan
a párhuzamos ellátások megszüntetésére irányul, a felülvizsgálat során az államigazgatási szerv az ellátási területet
a hozzá tartozó kapacitásokkal együtt tekinti át, illetve módosító döntése a kapacitásokra is irányulhat.”

(6) Az Eftv. 5/A.  § a következõ (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A fekvõbeteg-szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területeket – a Kormány által kijelölt szerv szakértõi
véleményének figyelembevételével – az egészségügyi államigazgatási szerv
a) azoknak az eseteknek a kivételével, amikor szakmai szempontból indokolatlan az ellátási területnek az adott
szakmához tartozóan valamennyi progresszivitási szinten történõ megállapítása, az aktív fekvõbeteg-szakellátások
tekintetében a külön jogszabály szerinti progresszivitási szintenként külön-külön,
b) az e törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott ellátások kivételével az e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti fekvõbeteg-szakellátásban finanszírozható szakmánként,
c) a (9) bekezdés b) pontja szerinti eset, valamint az e törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben
meghatározott ellátások kivételével átfedésmentesen,
d) hézagmentesen,
e) a rehabilitációs szakellátások, valamint az egyes egészségügyi szolgáltatók által szakmai specialitások alapján több
térségre kiterjedõen nyújtott, országosan kiemelt ellátások kivételével, az 1.  § (2) bekezdés g) pontja szerinti
egészségügyi térség határainak figyelembevételével,
f) aktív fekvõbeteg-szakellátások tekintetében a progresszivitás alapszintjén a 4/A.  § (4) és (6) bekezdésében foglalt
elérési szabályok figyelembevételével,
g) a szolgáltató rendelkezésére álló kapacitás, valamint a szolgáltató által ellátott terület közötti arányoknak az adott
szakma országos átlagához viszonyított aránya figyelembevételével,
h) az aktív fekvõbeteg-szakellátások tekintetében a magasabb progresszivitási szintû ellátást nyújtó szolgáltatók
esetén a progresszivitási szintekre jutó kapacitások arányainak és az egyes progresszivitási szinteken végzett
beavatkozások tárgyévet megelõzõ év betegforgalom szerinti arányainak figyelembevételével, és
i) a (2) és (10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
állapítja meg.
(12) A sürgõsségi ellátást igénylõ esetben a (2)–(11) bekezdésen foglaltak alapján megállapított ellátási területnek és
az e törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott egészségügyi térségnek a határai figyelmen
kívül hagyhatóak, amennyiben a beteg sürgõsségi ellátására alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatónál
történõ ellátás-igénybevétel érdekében szükséges.”

146.  § (1) Az Eftv. 5/B.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 5/A.  § (7) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplõ ellátási területet az érintett egészségügyi szolgáltatók
fenntartói megállapodásukban módosíthatják az 5/A.  § (2)–(6), (9) és (10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
A megállapodást az azt aláíró fenntartók az aláírástól számított 5 napon belül kötelesek jóváhagyás céljából
megküldeni az egészségügyi államigazgatási szervnek.”
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(2) Az Eftv. 5/B.  §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A fenntartó a fenntartásában mûködõ egészségügyi szolgáltatóinak az 5/A.  § (7) bekezdés szerinti
nyilvántartásban szereplõ ellátási területeit módosíthatja az 5/A.  § (2)–(6), (9) és (10) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével, amennyiben a módosítás nem érinti a más fenntartóhoz tartozó egészségügyi szolgáltatók
ellátási területeit. A fenntartó a módosításról  szóló döntését követõ 5 napon belül kezdeményezi az egészségügyi
államigazgatási szervnél a jóváhagyást.
(1b) Az ellátási területnek az (1), illetve az (1a) bekezdés alapján történõ módosítása akkor érvényes, ha azt
az egészségügyi államigazgatási szerv jóváhagyta. Az egészségügyi államigazgatási szerv nem tagadhatja meg
a jóváhagyást, amennyiben az ellátási terület módosítása megfelel az e törvényben és az e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben foglalt feltételeknek. Az egészségügyi államigazgatási szerv a jóváhagyás iránti kérelem
kézhezvételétõl számított 15 napon belül a Kormány által kijelölt szerv szakértõi véleményének figyelembevételével
dönt a jóváhagyásról.”

(3) Az Eftv. 5/B.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1), (1a), (3)–(5) bekezdés szerinti módosítás – az 5/A.  § (3) bekezdésében foglaltakon túl – akkor
eredményezheti az egészségügyi szolgáltatók ellátási területének a régióhatáron történõ túlterjeszkedését, ha azt
ellátási érdek indokolja. Az ellátási érdek fennállását az egészségügyi államigazgatási szerv állapítja meg
a megállapodás jóváhagyása, illetve az ellátási terület módosítása során.”

(4) Az Eftv. 5/B.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (3)–(5) bekezdés szerinti eljárásban az 5/A.  § (2)–(6), (9) és
(10) bekezdésben foglaltak és a Kormány által kijelölt szerv szakértõi véleményének figyelembevételével dönt.”

147.  § Az Eftv. a következõ 6.  §-sal egészül ki:
„6.  § (1) A kapacitásokat és az ellátási területet e törvény szerinti eljárásokban megállapító, módosító határozatok ellen
fellebbezésnek nincs helye, azok jogerõre emelkedésével, illetve ha ettõl eltérõ teljesítési határidõ kerül
megállapításra, a teljesítési határidõvel egyidejûleg az adott szolgáltatók kapacitásai és ellátási területei tárgyában
korábban hozott határozatok hatályukat vesztik.
(2) A szakellátási kapacitást, illetve ellátási területet megállapító, illetve módosító határozattal szembeni bírósági
felülvizsgálati eljárásban nincs helye a határozat végrehajtása felfüggesztésének.
(3) A szakellátási kapacitások, illetve az ellátási területek megállapítására, illetve módosítására irányuló eljárásokban
a Kormány által kijelölt szakértõ szervet díjazás és költségtérítés nem illeti meg.”

148.  § (1) Az Eftv. 7.  § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fenntartó kezdeményezheti a fenntartásában mûködõ egészségügyi szolgáltató e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben meghatározott ellátási formában lekötött kapacitásának az e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben meghatározott, más ellátási formába történõ átcsoportosítását.
(2) A fenntartó kezdeményezheti a fenntartásában mûködõ egészségügyi szolgáltató lekötött krónikus
fekvõbeteg-szakellátási kapacitásainak a krónikus szakmák közötti átcsoportosítását.
(3) A fenntartó – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, az ellátási forma megváltoztatása nélkül –
kezdeményezheti a fenntartásában mûködõ egészségügyi szolgáltató kapacitásainak más, a szolgáltató finanszírozási
szerzõdésében szereplõ, illetve abban nem szereplõ szakmákba – külön jogszabály szerinti mértékben – történõ
átcsoportosítását, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma
összességében nem változhat.”

(2) Az Eftv. 7.  § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A fenntartó az (1)–(4) bekezdés szerinti kérelmek mindegyikét szolgáltatónként évente csak két alkalommal
nyújthatja be.
(7) A kérelmet az egészségügyi államigazgatási szervhez kell benyújtani. Az egészségügyi államigazgatási szerv
a döntést megelõzõen kikéri az egészségbiztosító és a Kormány által kijelölt szerv véleményét. Az egészségügyi
államigazgatási szerv hatvan napon belül dönt.”

149.  § (1) Az Eftv. 8.  § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egészségbiztosító felelõs)
„a) a 3.  § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kapacitások felhasználásával nyújtott egészségügyi szakellátások,”
(Egészségbiztosítási Alap terhére történõ külön jogszabály szerinti finanszírozásáért.)
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(2) Az Eftv. 8.  § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egészségbiztosító felelõs)
„f) az e törvény és a végrehajtásáról  szóló kormányrendelet alapján létrehozott, illetve befogadott kapacitásokon
nyújtott szakellátások”
(Egészségbiztosítási Alap terhére történõ külön jogszabály szerinti finanszírozásáért.)

(3) Az Eftv. 8.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egészségügyi szolgáltatóval a (2) bekezdés alapján azt követõen köthetõ finanszírozási szerzõdés, hogy ellátási
területe megállapításra került. A kapacitás, illetve az ahhoz kapcsolódó ellátási terület megállapítása, illetve
módosítása esetén a finanszírozási szerzõdés megköthetõ, illetve módosítható a még nem jogerõs határozat, illetve
mûködési engedély módosítás alapján is, azzal, hogy a finanszírozási szerzõdés, illetve annak módosítása
leghamarabb a határozat, illetve a mûködési engedély módosítás jogerõre emelkedése napján válhat hatályossá.”

150.  § (1) Az Eftv. 14.  §-a a következõ (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv – a Kormány által kijelölt szerv szakvéleményének figyelembevételével –
2012. november 30-áig az e törvény végrehajtására megállapított rendeletben foglaltak szerint megállapítja
az egészségügyi szolgáltatók járóbeteg-szakellátási kapacitásait és az azokhoz tartozó ellátási terültet. A megállapított 
kapacitások és ellátási területek alapján az egészségbiztosító 2012. december 31-éig módosítja, illetve megköti
az egészségügyi szolgáltatók finanszírozási szerzõdéseit.
(5) A járóbeteg-szakellátási kapacitások és a hozzá kapcsolódó ellátási területek megállapítása, átcsoportosítása,
módosítása során – a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – 2012. december 31-éig az egészségügyi
államigazgatási szerv nem hozhat elutasító döntést arra hivatkozással, hogy az egészségügyi térséghatároknak nem
felel meg a kapacitás, illetve az ellátási terület megállapítása, átcsoportosítása, módosítása, azzal, hogy
a térséghatárokat lehetõség szerint figyelembe kell venni.
(6) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl  szóló 2011. évi CLIV. törvény 7.  § (2) bekezdése alapján felosztásra
kerülõ fekvõbeteg-szakellátási kapacitások, illetve a (4) bekezdés alapján felosztásra kerülõ járóbeteg-szakellátási
kapacitások mennyisége nem haladhatja meg – az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartása szerint – a 2011.
december 31-én finanszírozási szerzõdéssel lekötött, valamint a finanszírozási szerzõdéssel még le nem kötött,
de a felosztásról  szóló döntéshozatalig már befogadott (ideértve az elõ zetesen befogadott), illetve határozattal
megállapított fekvõbeteg-szakellátási, illetve járóbeteg-szakellátási kapacitások összességét. A döntés során
a felosztási eljárás megindításakor folyamatban lévõ kapacitás-átcsoportosítási és többletkapacitás-befogadási
kérelmekben, illetve pályázatokban foglaltakra tekintettel kell lenni.
(7) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl  szóló 2011. évi CLIV. törvény 7.  § (2) bekezdésére tekintettel 2012.
január 1. és 2012. április 30. között a fekvõbeteg-szakellátási kapacitások és ellátási területek tekintetében nem lehet
alkalmazni az 5.  §-t, az 5/B.  §-t, a 7.  §-t és az e törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendelet szerinti
többlet-kapacitásbefogadási eljárásokat, kivéve, ha
a) az eljárás 2011. december 31-én már folyamatban volt,
b) az eljárás az uniós pályázatokban foglaltakra tekintettel kezdeményezett kapacitás-módosításra irányul, vagy
c) az alkalmazást rendkívüli ellátási érdek indokolja. Az ellátási érdek fennállásáról az egészségügyi államigazgatási
szerv dönt.
(8) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl  szóló 2011. évi CLIV. törvény 7.  § (2) bekezdése szerinti eljárásban
kiosztásra nem kerülõ fekvõbeteg-szakellátási kapacitások, illetve a (4) bekezdés alapján kiosztásra nem kerülõ
járóbeteg-szakellátási kapacitások tartalékkapacitásnak minõsülnek. A tartalékkapacitások terhére történõ kapacitás
kiosztásról, felhasználásáról – az e törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott eljárás során –
az egészségügyi államigazgatási szerv dönt.”

(2) Az Eftv. 14.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel megállapított 3.  §
(1) bekezdése b) pontja alkalmazása során – a 2011. december 31-én lekötött kapacitásokon túl – kapacitásként
figyelembe kell venni
a) a többletkapacitás-befogadási eljárásban, illetve a már támogatott fejlesztéshez kapcsolódó, elõ zetes
többletkapacitás-befogadási eljárásban 2011. december 31-ig befogadott kapacitást,

37682 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám



b) az 5.  §-ban és a 7.  §-ban foglalt eljárások eredményeként 2011. december 31-éig meg valósult, illetve engedélyezett 
kapacitás csökkentések, átcsoportosítások  miatti változásokat.”

151.  § Az Eftv. 16.  § (14) bekezdése a következõ m)–r) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg)
„m) a szakellátási kapacitásokkal és az ellátási területekkel kapcsolatosan eljáró államigazgatási szervet és az ezekben
az eljárásokban véleményadásra jogosult szakértõi szervet,
n) a szakellátási kapacitások és az ahhoz tartozó ellátási területek nyilvántartásának tartalmát és kezelésére vonatkozó 
szabályokat,
o) a tartalékkapacitások kiosztásának és felhasználásának szabályait.
p) a szakellátási kapacitások felosztása, átcsoportosítása, módosítása során figyelembeveendõ szempontok
alkalmazására, értékelésére vonatkozó szabályokat,
r) az elérési szabályoknál figyelembeveendõ sebességhatárokat.”

152.  § Az Eftv.
a) 1.  § (2) bekezdés c) pontjában a „fenntartója/tulajdonosa” szövegrész helyébe a „fenntartója” szöveg,
b) a 2.  § (1) bekezdésében a „2011. december 31-én lekötött kapacitások mértékének és szakmai összetételének

megfelelõen az 5/A.  § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban meghatározott ellátási területen” szövegrész
helyébe a „járóbeteg-szakellátások tekintetében a tulajdonában vagy a fenntartásában mûködõ egészségügyi
szolgáltató által 2011. december 31-én lekötött kapacitások mértékének és szakmai összetételének megfelelõen
az 5/A.  § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban meghatározott ellátási területen, a fekvõbeteg-szakellátások
tekintetében a tulajdonában vagy a fenntartásában mûködõ egészségügyi szolgáltató vonatkozásában az 5/A.  §
(7) bekezdése szerinti nyilvántartásban meghatározott kapacitások mértékének és szakmai összetételének
megfelelõen a nyilvántartás szerinti ellátási területen” szöveg,

c) 3.  § (1) bekezdésében a „2010.” szövegrész helyébe a „2011.” szöveg,
d) 3.  § (5) bekezdésében az „A 2.  § (1) bekezdés és az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés” szöveg,
e) 4.  § (2) bekezdésében a „régiónként” szövegrész helyébe az „egészségügyi térségenként” szöveg,
f) 4.  § (5) bekezdésében a „fenntartója/tulajdonosa” szövegrész helyébe a „fenntartója” szöveg,
g) 4/A.  § (6) bekezdésében az „a 4. számú melléklet sebességhatáraival” szövegrész helyébe az „az e törvény

végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott sebességhatárokkal” szöveg,
h) az 5/B.  § (1), (1a) és (7) bekezdésében az „az 5/A.  § (2)–(6), (9) és (10) bekezdésben foglaltak” szövegrész helyébe

az „a járóbeteg-szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek esetében az 5/A.  § (2)–(6), (9) és
(10) bekezdésben, fekvõbeteg-szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek esetében az 5/A.  §
(11) bekezdésében foglaltak” szöveg,

i) 5/B.  § (2) bekezdésében a „régióhatáron” szövegrész helyébe a „térséghatáron” szöveg, valamint az „– az 5/A.  §
(3) bekezdésében foglaltakon túl –„ szövegrész helyébe az „– az 5/A.  § (3) bekezdésében és (11) bekezdésének
e) pontjában foglaltakon túl –” szöveg,

j) 5/B.  § (3) bekezdésében
ja) a „fenntartóit/tulajdonosait” szövegrész helyébe a „fenntartóit” szöveg,
jb) a „fenntartók/tulajdonosok” szövegrész helyébe a „fenntartók” szöveg,

k) 5/B.  § (4) bekezdésében
ka) a „fenntartójánál/tulajdonosánál” szövegrész helyébe a „fenntartójánál” szöveg,
kb) a „fenntartója/tulajdonosa” szövegrészek helyébe a „fenntartója” szöveg,
kc) a „fenntartójával/tulajdonosával” szövegrész helyébe a „fenntartójával” szöveg,

l) 5/B.  § (6) bekezdésében a „fenntartója/tulajdonosa” szövegrész helyébe a „fenntartója” szöveg,
m) 10.  § (2) bekezdésében az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szövegrész helyébe „az egészségügyi

államigazgatási szerv, az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartója,” szöveg,
n) 14.  § (2) bekezdésében a „2013-ban” szövegrész helyébe a „2015-ben” szöveg
lép.

153.  § Hatályát veszti az Eftv.
a) 1.  § (2) bekezdés f) pontja,
b) 2/C.  § (2) bekezdésében az „a pályázathoz” szövegrész,
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c) 4/A.  § (2) bekezdése,
d) 5.  § (3) bekezdésében az „egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes” szövegrész,
e) 5/A.  § (6) bekezdésében a „(4) bekezdésének a) pontjában és az” szövegrész,
f) 14.  § (1) bekezdése,
g) 4. számú melléklete.”

Egyéb, az egészségüggyel összefüggõ törvények módosítása

154.  § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló 1991. évi IV. törvény 57/A.  §-a a következõ
(11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot mûködtetõ egészségügyért
felelõs miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus
adatcserével érintett, az (1) bekezdés szerinti szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat.”

155.  § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) a következõ 43/B.  §-sal egészül ki:
„43/B.  § Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot mûködtetõ
egészségügyért felelõs miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli
az elektronikus adatcserével érintett, az igazgatási szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges
adatokat.”

(2) A Tbj. a következõ 61/A.  §-sal egészül ki:
„61/A.  § Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 883/2004/EK rendelet
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról  szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

156.  § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96.  §-a a következõ
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot mûködtetõ egészségügyért
felelõs miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus
adatcserével érintett, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges
adatokat.”

(2) A Tny. a következõ 104.  §-sal egészül ki:
„104.  § Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 883/2004/EK rendelet
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról  szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

157.  § (1) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban:
Fot.) 23/F.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot mûködtetõ egészségügyért
felelõs miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus
adatcserével érintett, a kincstár által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat.”

(2) A Fot. 32.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 883/2004/EK rendelet
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról  szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

158.  § (1) A családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) a következõ 49/A.  §-sal egészül ki:
„49/A.  § Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot mûködtetõ
egészségügyért felelõs miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli
az elektronikus adatcserével érintett, az igényelbíráló szerv által e törvény szerint kezelt személyes és különleges
adatokat.”
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(2) A Cst. a következõ 53/A.  §-sal egészül ki:
„53/A.  § Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 883/2004/EK rendelet
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról  szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

159.  § (1) A rehabilitációs járadékról  szóló 2007. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rjtv.) a következõ 17.  §-sal egészül ki:
„17.  § Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot mûködtetõ egészségügyért
felelõs miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus
adatcserével érintett, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és a rehabilitációs szakértõi szerv által e törvény szerint
kezelt személyes és különleges adatokat.”

(2) Az Rjtv. a következõ 35.  §-sal egészül ki:
„35.  § Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 883/2004/EK rendelet
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról  szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

160.  § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról  szóló 2009. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 128.  §
(2) bekezdésében a „2011.” szövegrész helyébe a „2012.” szöveg, a „2012.” szövegrész helyébe a „2013.” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Törvény 128.  § (1) bekezdése.

161.  § (1) A magzati élet védelmérõl  szóló 1992. évi LXXIX. törvény
a) preambulumában az „A Magyar Köztársaság Országgyûlése” szövegrész helyébe az „Az Országgyûlés” szöveg,
b) 3.  § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg
lép.

(2) A Magyar Vöröskeresztrõl  szóló 1993. évi XL. törvény 1.  § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaságban” szövegrész
helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

(3) A statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény
a) 10.  § (2) bekezdésében a „név, lakcím,” szövegrész helyébe a „név, lakcím, társadalombiztosítási azonosító jel,”

szöveg,
b) 10.  § (3) bekezdésében az „a nevet és a lakcímet” szövegrész helyébe az „a nevet, a lakcímet és

a társadalombiztosítási azonosító jelet” szöveg
lép.

(4) A humángenetikai adatok védelmérõl, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok
mûködésének szabályairól  szóló 2008. évi XXI. törvény
a) 2.  § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 28.  § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg
lép.

(5) A személyi jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény 28.  § (5) bekezdés b) pontjában és 11. számú melléklet
II. rész 1. pont b) alpontjában a „mûködtetési jog” szövegrész helyébe a „praxisjog” szöveg lép.

(6) Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 12.  § (5) bekezdésében és 18.  § (2) bekezdés f) pontjában a „mûködtetési jogának” szövegrész helyébe

a „praxisjogának” szöveg,
b) 13.  § (7) bekezdésében és 19.  § (3) bekezdésében a „mûködtetési jogának” szövegrész helyébe a „praxisjogának”

szöveg, a „mûködtetési jognak” szövegrész helyébe a „praxisjognak” szöveg,
c) 17/A.  §-ában és 26.  § (12) bekezdésében a „mûködtetési jogának” szövegrész helyébe a „praxisjogának” szöveg,

az „a mûködtetési jog alapján végezhetõ” szövegrész helyébe az „az önálló orvosi” szöveg, a „mûködtetési jogát”
szövegrész helyébe a „praxisjogát” szöveg,

d) 72.  § (6) bekezdésében és 90.  § (4) bekezdésében a „mûködtetési jogának” szövegrész helyébe a „praxisjogának”
szöveg,

e) 102.  § (1) bekezdés d) pontjában a „mûködtetési joga” szövegrész helyébe a „praxisjoga” szöveg
lép.
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(7) A Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 283/A.  §-át követõ alcíme helyébe
a következõ alcím lép, és a Btk. a következõ 283/B.  §-sal egészül ki:

„Visszaélés új pszichoaktív anyaggal
283/B.  § Aki új pszichoaktív anyagot
a) az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz,
b) elõállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,
bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

(8) A Btk. 286/A.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 283/B.  § alkalmazásában új pszichoaktív anyagon az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb,
a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról  szóló törvényben meghatározott fogalmat kell érteni.”

(9) A Btk. 286.  §-ában a „vagy kábítószerrel visszaélés (282–283.  §) és visszaélés kábítószer elõállításához használt
anyaggal (283/A.  §)” szövegrész helyébe a „, visszaélés kábítószerrel (282–283.  §), visszaélés kábítószer elõállításához
használt anyaggal (283/A.  §) és visszaélés új pszichoaktív anyaggal (283/B.  §)” szöveg lép.

162.  § A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  szóló
1999. évi XLII. törvény 8.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a kombinált figyelmeztetéseket, valamint azok alkalmazásának részletes szabályait, a dohányzási korlátozásra,
valamint a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó feliratok és jelzések tartalmát, formáját, továbbá
a dohánytermékek elõállításának, forgalmazásának és ellenõrzésének a jövedéki törvény szabályozási körébe nem
tartozó egyéb feltételeit,
b) az egészségvédelmi bírság befizetésének, nyilvántartásának részletes szabályait.”

163.  § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2.  §, a 4.  §, a 6–19.  §, a 25–36.  §, a 37.  § a), g)–k) pontja, a 38.  § b) pontja, a 39–48.  §, az 50–53.  §, az 56–59.  §, a 60.  §

(1), (2), (4) bekezdése, a 61–64.  §, a 65.  § (1) bekezdés, a 66–74.  §, a 77–78.  §, a 79.  § (1) bekezdés, a 81.  §, a 90.  §, a 91.  §
(2) bekezdés, a 94–140.  §, a 142–144.  §, a 145.  § (5) bekezdés, a 146–148.  § – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –,
a 149.  § (2) és (3) bekezdése, a 150.  § (1) bekezdés, a 151.  §, a 152.  § a), c), d), f), g), j)–n) pontja, a 153.  § b)–d), f) és
g) pontja, a 154–159.  §, a 161.  § (1)–(6) bekezdése, a 164.  §, valamint az 1–3. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 162.  § 2012. január 2-án lép hatályba.
(4) Az Eftv. 6.  §-ának e törvénnyel megállapított (2) bekezdése 2012. február 1-jén lép hatályba.
(5) A 49.  §, a 60.  § (3) bekezdés, 75., a 76.  §, a 79.  § (4) bekezdés, a 86.  §, a 91.  § (1) és (3) bekezdése és a 161.  §

(7)–(9) bekezdése 2012. március 1-jén lép hatályba.
(6) A 20.  § 22–24.  §, a 37.  § b)–f) pontja, a 38.  § a) pontja, a 65.  § (2) bekezdés, a 141.  §, a 145.  § (1)–(4) és (6) bekezdése,

a 149.  § (1) bekezdése, 150.  § (2) bekezdése, a 152.  § b), e), h) és i) pontja és a 153.  § a) és e) pontja 2012. május 1-jén lép
hatályba.

(7) Az 54–55.  §, a 79.  § (2)–(3) bekezdése, a 80.  §, a 82–85.  §, a 87–89.  §, a 92.  § és a 93.  § 2012. július 21-én lép hatályba.
(8) Az 1., 3. és 5.  § 2013. május 1-jén lép hatályba.
(9) A 21.  § 2014. január 1-jén lép hatályba.

164.  § (1) Ez a törvény a következõ európai uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi szövetek és sejtek

adományozására, gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megõrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó
minõségi és biztonsági elõírások megállapításáról;

b) a Tanács 2010/32/EU irányelve (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi
ágazatban elõforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megelõzésérõl  szóló keretmegállapodás
végrehajtásáról (az irányelv mellékletének 3. szakasz 4. pontja);

c) az Európai Parlament és a Tanács 2010/53/EU irányelve (2010. július 7.) az átültetésre szánt emberi szervekre
vonatkozó minõségi és biztonsági elõírások megállapításáról;

d) az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos
és elektronikus berendezésekben  való alkalmazásának korlátozásáról;
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e) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexérõl  szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történõ módosításáról  szóló 2010. december 15-i 2010/84/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(2) Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról  szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására
vonatkozó eljárás megállapításáról  szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi CLXXVI. törvényhez
„1. számú melléklet az 1997. évi XLVII. törvényhez

Fertõzõ betegségek listája az érintett részérõl történõ kötelezõ adatszolgáltatás,
valamint az egészségügyi államigazgatási szerv részére történõ kötelezõ adattovábbítás esetén

Fertõzések, fertõzéses eredetû betegségek, mérgezések

A) Személyazonosító adatokkal együtt jelentendõ:
1. Acut flaccid paralysis (heveny petyhüdt bénulás)
2. Amoebiasis
3. Ancylostomiasis, uncinariasis
4. Anthrax (lépfene), bacillus anthracis által okozott fertõzés
5. Az új influenzavírus által okozott emberi megbetegedések (az országos tiszti fõorvos által megadott idõszakban)
6. Botulizmus
7. Brucellosis, máltai, mediterrán, unduláló láz
8. B típusú Haemophilus influenzae által okozott invazív betegség
9. Campylobacteriosis, campylobacter okozta bélhurut
10. Chikungunya-láz
11. Cholera (kolera)
12. Congenitalis rubeola syndroma (CRS) (veleszületett rubeola megbetegedés)
13. Cryptosporidiosis
14. Diphtheria (torokgyík)
15. Echinococcosis, hydatidosis
16. Egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzés

16.1 Clostridium difficile által okozott fertõzés
16.2 Intenzív osztályos ellátással összefüggõ fertõzés
16.3 Multirezisztens kórokozó által okozott fertõzés
16.4 Mûvesekezeléssel összefüggõ fertõzés
16.5 Mûtéti sebfertõzés
16.6 Véráramfertõzés

17. Encephalitis infectiosa (fertõzõ agyvelõgyulladás)
18. Ételfertõzés
19. Ételmérgezés
20. Febris flava (sárgaláz)
21. Febris recurrens (visszatérõ láz)
22. Fertõzõ spongiform encephalopathiák
23. Giardiasis
24. Hantavírus okozta veseszindróma (nephropathia epidemica)
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25. HBV-fertõzés
26. HCV-fertõzés
27. Hepatitis infectiosa (heveny fertõzõ májgyulladás)
28. Influenzával összefüggésbe hozható halálos kimenetelû megbetegedés
29. Keratoconjunctivitis epidemica (fertõzõ kötõhártya- és szaruhártya-gyulladás)
30. Korábban Magyarországon nem észlelt, különösen veszélyes fertõzõ betegség
31. Legionellosis
32. Lepra
33. Leptospirosis
34. Listeriosis
35. Lyme-kór
36. Lyssa (veszettség)
37. Lyssa fertõzésre gyanús sérülés
38. Madárinfluenza
39. Malária
40. Malleus (takonykór)
41. Meningitis purulenta (gennyes agyhártyagyulladás)
42. Meningitis serosa (savós agyhártyagyulladás)
43. Morbilli (kanyaró), kivéve: subacut sclerotisalo panencephalitis
44. Neisseria meningitidis által okozott invazív betegség (Meningococcus okozta megbetegedés)
45. Nyugat-nílusi láz
46. Ornithosis (papagájkór)
47. Paratyphus
48. Parotitis epidemica (mumpsz)
49. Patogén Escherichia coli által okozott megbetegedések
50. Pertussis (szamárköhögés)
51. Pestis
52. Poliomyelitis anterior acuta (járványos gyermekbénulás)
53. Q-láz
54. Rotavírus-gastroenteritis
55. Rubeola (rózsahimlõ)
56. Salmonellosis
57. Shigellosis
58. Scarlatina (vörheny)
59. Schistosomiasis (bilharziasis)
60. Súlyos akut légúti tünetegyüttes (SARS)
61. Streptococcus pneumoniae által okozott invazív betegség (Pneumococcus okozta megbetegedés)
62. Strongyloidosis
63. Taeniasis
64. Tetanus (merevgörcs)
65. Toxoplasmosis
66. Trachoma (kivéve: trachoma következményei)
67. Trichinellosis
68. Tuberkulózis
69. Tularemia
70. Typhus abdominalis (hastífusz)
71. Typhus exanthematicus (kiütéses tífusz)
72. Varicella (bárányhimlõ)
73. Variola (himlõ)
74. Vírusos haemorrhagias lázak
75. Yersiniosis
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B) Személyazonosító adatok nélkül jelentendõ:
1. Acut urogenitalis chlamydiasis
2. AIDS megbetegedés
3. Gonorrhoea (kankó)
4. HIV-fertõzés
5. Lymphogranuloma venereum
6. Syphilis (vérbaj)”

2. melléklet a 2011. évi CLXXVI. törvényhez

Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl  szóló 1998. évi XXV. törvény mellékletének A) jegyzékében szereplõ
táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

A B

Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve

külföldön gyakran használt más írásmód)
Kémiai név

1. AL 4-allil-oxi–3,5-dimetoxi-fenetil-amin
2. BDB 1-(1,3-benzo-dioxol–5-il)–2-bután-amin

1-(1,3-benzodioxol–5-yl)butan–2-ylazan
3. BZP 1-benzilpiperazin

1-benzil–1,4-diaza-ciklohexán
N-benzilpiperazin

4. 2C-I 2,5-dimethoxy–4-iodophenethylamine
4-iodo–2,5-dimethoxyphenethylazan

5. 2C-T–2 2,5-dimethoxy–4-ethylthiophenethylamine
4-ethylsulfanyl–2,5-dimethoxy-phenethylazan

6. 2C-T–7 2,5-dimetoxi–4(n)-propil-tio-fenetil-amin
2,5-dimethoxy–4-(propylsulfanyl)-phenethylazan

7. DOC 2,5-dimetoxi–4-klór-amfetamin
1-(4-chloro–2,5-dimethoxyphenyl)propan–2-ylazan

8. 4-fluoroamphetamine
(4-fluoramfetamin) / 4-FA, 4-FMP

1-(4-fluorophenyl)propan–2-amine

9. FLEA N-hidroxi-N-metil–3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy
N-hidroxi–3,4-metilén-dioxi-metamfetamin
N-[1-(1,3-benzodioxol–5-yl)propan–2-yl]-N-methylhydroxylamin

10. JWH–018 naphthalen–1-yl(1-pentyl–1H-indol–3-yl)methanone
11. JWH–081 (4-methoxynaphthalen–1-yl)(1-pentyl–1H-indol–3-yl)methanone
12. JWH–073 (1-butyl–1H-indol–3-yl)(naphthalen–1-yl)methanone
13. JWH–122 (4-methylnaphthalen–1-yl)(1-pentyl–1H-indol–3-yl)methanone
14. JWH–210 (4-ethylnaphthalen–1-yl)(1-pentyl–1H-indol–3-yl)methanone
15. MAL 3,5-dimetoxi–4-metallil-oxi-fenetil-amin

3,5-dimethoxy–4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan
16. MBDB 2-(metil-amino)–1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy

N-metil–1-(1,3-benzo-dioxol–5-il)–2-bután-amin
[1-(1,3-benzodioxol–5-yl)butan–2-yl](methyl)azan

17. mCPP (meta-klorofenilpiperazin) meta-chlorophenylpiperazine vagy [1-(3-chlorophenyl)piperazine]
18. 3,4-methylendioxypirovalerone

(3,4-metiléndioxipirovaleron)/
MDPV

1-(1,3-benzodioxol–5-yl)–2-(pyrrolidin–1-yl)pentan–1-one

19. 4-methylethcathinone
(4-metiletkatinon)/4-MEC

2-(ethylamino)–1-(4-methylphenyl)propan–1-one

20. Mephedrone (Mefedron) 1-(4-methylphenyl)–2-methylaminopropan–1-one
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A B

Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve

külföldön gyakran használt más írásmód)
Kémiai név

21. Methylone (Metilon) 1-(1,3-benzodioxol–5-yl)–2-(methylamino)propan–1-one
22. N-Me–1-PEA 1-(N-metil-amino)–1-fenil-etán vagy N-metil–1-fenetil-amin
23. 1-PEA 1-amino–1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin
24. PMMA paramethoxymethylamphetamine vagy

N-methyl–1-(4-methoxyphenyl)–2-aminopropane vagy p-methoxy-N,
a-dimethylphenethylamine

25. TMA–2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin) 2,4,5-trimethoxyamphetamine
1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan–2-ylazan”

3. melléklet a 2011. évi CLXXVI. törvényhez

1. A Gytv 1. számú mellékletében szereplõ táblázat az I.A.2.3. sort követõen a következõ I.A.2.3.a és I.A.2.3.b sorral
egészül ki:

„I.A.2.3.a. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek címkéjérõl
és betegtájékoztatójáról  szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet
3.  § (4) bekezdésnek megfelelõ beadványok

100 000

I.A.2.3.b. Egyéb beadványok 20 000”

2. A Gytv 1. számú mellékletében szereplõ táblázat I.A.2.4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„I.A.2.4. A forgalomba hozatali engedély jogosultság átruházása (jogutódlás) 180 000”

3. A Gytv 1. számú mellékletében szereplõ táblázat az I.B.2.3. sort követõen a következõ I.B.2.3.a és I.B.2.3.b sorral
egészül ki:

„I.B.2.3.a. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek címkéjérõl és
betegtájékoztatójáról  szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 3.  §
(4) bekezdésnek megfelelõ beadványok

100 000

I.B.2.3.b. Egyéb beadványok 20 000”

4. A Gytv 1. számú mellékletében szereplõ táblázat I.B.2.4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„I.B.2.4. A forgalomba hozatali engedély jogosultság átruházása (jogutódlás) 180 000”

5. A Gytv 1. számú mellékletében szereplõ táblázat az II.B.2.3. sort követõen a következõ II.B.2.3.a és II.B.2.3.b sorral
egészül ki:

„II.B.2.3.a. 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 3.  § (4) bekezdésnek megfelelõ
beadványok

100 000

II.B.2.3.b. Egyéb beadványok 20 000”

6. A Gytv 1. számú mellékletében szereplõ táblázat II.B.4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„II.B.4. A forgalomba hozatali engedély jogosultság átruházása (jogutódlás) 180 000”
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2011. évi CLXXVII. törvény
az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási
feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása
érdekében teljesítendõ adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal 
kapcsolatos adatkezelésrõl*

Az Országgyûlés Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerzõdésekben rögzített határainak,
lakosságának és anyagi javainak védelme érdekében a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ
A KATONAI IGAZGATÁS RENDSZERE

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában
a) behívhatósági korhatár:

1. a Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: Honvédség) hivatásos, szerzõdéses vagy önkéntes tartalékos
katonai szolgálatot teljesítettek esetén a katonai szolgálat felsõ korhatára,

2. más hadkötelesek és a potenciális hadkötelesek esetén annak az évnek a december 31. napja, amelyben
40. életévét betölti,

b) hadköteles: a hadkötelezettség bevezetését követõen a magyarországi lakóhellyel rendelkezõ magyar
állampolgárságú férfi,

c) igénybevevõ: a Honvédség, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § r) pontjában
meghatározott rendvédelmi szervek és a Hvt. 18. § (2) bekezdésében meghatározott honvédelemben
közremûködõ szervek,

d) igénybevételi hatóság: az ország egész területére, vagy több megyét érintõ részére a Kormány, vagy a Kormány
felhatalmazása alapján az adott tevékenységért felelõs miniszter, az ország egy közigazgatási területére a megyei, 
fõvárosi védelmi bizottság elnöke, valamint a polgármester, törvényben meghatározott esetben és feltételek
szerint a katonai igazgatás szervének vezetõje,

e) katonai igazgatás: a közigazgatás része, a közigazgatási szervek (állami, önkormányzati, katonai) jogilag
szabályozott olyan tevékenysége, amely a haza fegyveres védelme feltételeinek megteremtése és megvalósítása
érdekében, törvény alapján létrehozott jogalanyok és a természetes személyek honvédelmi kötelezettségeinek
és önként vállalt honvédelmi feladatainak tervezésére, valamint a kötelezettségek és a vállalt feladatok
végrehajtására irányul.

II. FEJEZET
A KATONAI IGAZGATÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELADATAI

2. A katonai igazgatási szervek

2. § (1) A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság a Honvédség katonai igazgatási és
központi adatfeldolgozó szerve.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve alárendeltségében
a) katonai igazgatási központok,
b) toborzó és érdekvédelmi központok, valamint
c) katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák
mûködnek.

(3) A katonai igazgatási központok a hadkötelezettség bevezetését követõen a hadkötelezettség idejére sorozó
központokká alakulnak át.

(4) Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szervek e törvényben meghatározott feladataik
vonatkozásában hatósági jogkört gyakorolnak.

3. A katonai igazgatási szervek feladatai

3. § A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve ellátja az alábbi tevékenységekkel összefüggõ
katonai igazgatási feladatokat:
a) az önkéntes tartalékosok, a potenciális hadkötelesek és a kiképzett tartalékosok, a hadkötelezettség bevezetését

követõen az önkéntes tartalékosok és a hadkötelesek nyilvántartásával, katonai szolgálatával kapcsolatos
feladatok tervezése, vezetése és végrehajtása,

b) a polgári munkakörben történõ meghagyásba bevont szervezetek kormányrendeletben meghatározottak
szerinti ellenõrzése,

c) a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a honvédelemben közremûködõ szervek részére szükséges gazdasági és
anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének tervezése, végrehajtásának irányítása, felügyelete és
ellenõrzése,

d) az önkéntes tartalékos állomány behívásának elõkészítéséhez és a behívás végrehajtásához szükséges,
törvényben meghatározott nyilvántartás kezelése, az önkéntes tartalékosok munkáltatóival történõ
kapcsolattartás,

e) az önkéntes tartalékos állomány behívása,
f) a Honvédség központi személyügyi nyilvántartásának kezelése,
g) a Honvédség központi hadköteles nyilvántartásának kezelése,
h) a Honvédség központi toborzó és érdekvédelmi nyilvántartásának kezelése,
i) a hadkötelezettség bevezetését követõen a hadköteles nyilvántartás átadása a sorozó központoknak illetékességi 

területük szerinti bontásban,
j) a behívhatósági korhatárt elért tartalékos állomány adatainak átadása a Honvédség központi irattározásra kijelölt

szervének,
k) jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetése a meghagyásba bevont szervekrõl, és meghagyásra kijelölt

munkakörökrõl békében is, valamint a hadkötelezettség bevezetését követõen a meghagyásban részesült
hadkötelesekrõl,

l) a háborús veszteség-nyilvántartás és tájékoztatás nemzetközi egyezmények szerinti végrehajtása,
m) a Honvédség személyi állománya részére a szolgálati-, a kormánytisztviselõi-, a közalkalmazotti-, a nyugdíjas-,

a hadkötelezettség bevezetését követõen a katonai igazolványok kiadása, továbbá a katonák személyi igazoló
jeggyel és az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó egyéb igazoló iratokkal történõ
ellátása.

4. § A katonai igazgatási központok ellátják az alábbi katonai igazgatási feladatokat:
a) békében a 7. § szerinti nyilvántartás kezelése a katonai szervezetek hadi beosztásai feltöltésének elõkészítése

érdekében,
b) hadkötelezettség fennállása idején a hadköteles nyilvántartás kezelése, a Honvédség hadkötelesekkel történõ

hadkiegészítése,
c) a Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség

teljesítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges nyilvántartás vezetése,
d) szükségállapot, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot és váratlan támadás idején részvétel a Honvédség és 

a rendvédelmi szervek részére szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének
elõkészítésében.
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5. § A toborzó és érdekvédelmi központok, valamint a katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák részt vesznek a
gazdasági-anyagi szolgáltatások biztosítása elõkészítésében, valamint a toborzó, érdekvédelmi és hadkiegészítési
szakfeladatok végrehajtásában.

III. FEJEZET
A HADKÖTELES ÁLLOMÁNY NYILVÁNTARTÁSA

4. A hadköteles nyilvántartás

6. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a hadkötelezettség bevezetésének biztosítása
céljából, a kiképzett tartalékosokról és potenciális hadkötelesekrõl már béke idején, valamint a hadkötelezettség
bevezetését követõen a hadkötelesekrõl, a katonai szolgálatra történõ behívás elõkészítése és végrehajtása céljából
szükséges, az 1. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó hadköteles nyilvántartást vezet, amely hatósági
nyilvántartás.

(2) Az 1. melléklet J)–M) pontjaiban meghatározott adatok kizárólag a hadkötelezettség fennállása idején kezelhetõk a
hadköteles nyilvántartásban, és azokat a kényszerintézkedés megszüntetése napjának hatályával, vagy a fegyver
nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó határozat jogerõre emelkedésének napjával törölni kell.

(3) A 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint szolgáltatott adatok alapján a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve a potenciális hadkötelest, valamint a hadkötelest abban az évben, amelyben a 18. életévét
betölti, hadköteles nyilvántartásba veszi. A honosított, visszahonosított 18. életévét már betöltött kiképzett
tartalékost, potenciális hadkötelest és hadkötelest, a rá vonatkozó adatszolgáltatást követõen utólagosan kell
hadköteles nyilvántartásba venni.

(4) Béke idején annak az évnek december 31-éig, melyben a kiképzett tartalékos és a potenciális hadköteles a rá
vonatkozó behívhatósági korhatárt eléri, az adatait a hadköteles nyilvántartásban kizárólag a Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt követõen a Honvédség központi irattározásra kijelölt szerve kezeli.

(5) A nyilvántartásból az e törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvényben meghatározottakon túl adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.

7. § (1) Azon kiképzett tartalékosok adatait, akiknek a Honvédséggel fennálló hivatásos-, szerzõdéses-, vagy önkéntes
tartalékos szolgálati jogviszonya 2011. január 1-jét követõen, legalább 6 hónap tényleges katonai szolgálat teljesítését
követõen szûnt meg, valamint életkoruk nem érte el a hivatásos katonai szolgálat felsõ korhatárát és a szolgálati
jogviszony megszûnésekor katonai szolgálatra alkalmas minõsítéssel rendelkeztek, a Honvédség katonai szervezetei
hadi beosztásába történõ elõzetes tervezése céljából az érintettek lakóhelye szerint illetékes katonai igazgatási
központ már békében is kezeli.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadi beosztásba betervezett kiképzett
tartalékosok 1. melléklet A) pont a)–e), alpont, F) pont c) alpont és R) pont a)–e) alpont szerinti adatait a tervezett
beosztás megjelölésével, a hadi beosztások feltöltésének tervezése céljából békében továbbítja a katonai szervezet
részére.

(3) A katonai igazgatási központ és a katonai szervezet az (1) és (2) bekezdés szerinti adatkezelésre
a) a kiképzett tartalékosnak a hivatásos-, szerzõdéses-, vagy önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonya megszûnését 

követõ 10. év december 31-éig, de legfeljebb a hivatásos katonai szolgálat felsõ korhatárának eléréséig, vagy
b) a hivatásos-, szerzõdéses-, önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony létesítéséig, vagy
c) jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli mentesítésig
jogosult.

(4) A katonai szervezet a (2) bekezdés szerinti adatkezelésre a (3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével,
legfeljebb a tervezett hadi beosztás megszûnéséig jogosult.

8. § (1) A hadkötelezettség fennállása idején, a szükséges létszám biztosítása érdekében, a hadkötelesek adatait a rájuk
vonatkozó behívhatósági korhatárig a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és
illetékességi területe vonatkozásában a sorozó központ, azt követõen a Honvédség központi irattározásra kijelölt
szerve kezeli.
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(2) A hadkötelezettség fennállása idején a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a
hadkötelesek adatairól a katonai szolgálat idõtartamára a hadköteles nyilvántartásból annak a katonai szervezetnek is
adatot szolgáltat, amelynél a hadköteles a katonai szolgálatát teljesíti. A katonai szolgálat ellátásával összefüggõ
nyilvántartás és adatok kezelésére a katonai szervezet is jogosult.

5. A hadkötelesek érdekvédelmi nyilvántartása

9. § (1) A hadkötelezettség alapján történõ katonai szolgálatteljesítéssel összefüggõ baleset, betegség, sebesülés vagy
haláleset miatt társadalombiztosítási és szociális ellátásra jogosult, korábban hadkötelezettség alapján katonai
szolgálatot teljesítettekrõl, illetve ellátásra jogosult hozzátartozóikról a Honvédség (2) bekezdésben meghatározott
szerve – a nyugállományú katonák törvényben meghatározott érdekvédelmi nyilvántartásával megegyezõ tartalmú –
nyilvántartást vezet az ellátások biztosítása céljából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szerve és a területi katonai igazgatási szervek az ellátásra jogosult személy (1) bekezdésben meghatározott adatait
a jogosultság megszûnéséig, azt követõen a Honvédség központi irattározásra kijelölt szerve kezeli.

(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, továbbá a 2. § (2) bekezdés szerinti szervek a
nyilvántartott adatokról a gondoskodási feladatokban együttmûködõ szerveknek az ellátások biztosítása érdekében
szolgáltatnak adatot. A nyilvántartásból az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvényben meghatározottakon túl további adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.

IV. FEJEZET
ADATSZOLGÁLTATÁS A HADKÖTELES NYILVÁNTARTÁSHOZ

6. Központi adatszolgáltatások

10. § (1) A 40. életévüket tárgyév december 31-éig be nem töltõ potenciális hadkötelesekre, kiképzett tartalékosokra és
hadkötelesekre vonatkozóan a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az e §-ban
meghatározott szervek szolgáltatnak adatot.

(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a 2. mellékletben meghatározott adatokról a hadköteles
nyilvántartásba vételhez, majd a nyilvántartott adatok pontosításához adatot szolgáltat
a) a hadköteles korba lépõkrõl a hadköteles nyilvántartásba vétel évének január 31. napjáig,
b) a magyar állampolgárságot a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján megszerzõkrõl, ha magyarországi

lakóhellyel rendelkeznek haladéktalanul, valamint a külföldrõl hazatérõ magyar állampolgárokról a magyarországi
lakóhelyük bejelentését követõ 8 napon belül,

c) az (1) bekezdés szerinti személy elhalálozásáról minden év január 31. napjáig,
d) a hadköteles nyilvántartásban lévõkrõl adataik megváltozását követõ 8 napon belül.

(3) A Honvédség központi személyügyi szerve a hivatásos, szerzõdéses és önkéntes tartalékos állományában szolgálatot
teljesítõkrõl minden hónap 5. napjáig az 1. melléklet A), F), S) és T) pontjában, valamint az R) pont a)–f) alpontjában
meghatározott adataikra vonatkozóan szolgáltat adatot.

(4) A rendvédelmi szervek az állományukban hivatásos szolgálatot teljesítõkrõl minden év december 31. napjáig az
1. melléklet A) pontjában és az R) pont a)–e) alpontjában meghatározott adataikra vonatkozóan szolgáltatnak adatot.

(5) A rehabilitációs szakértõi szerv az (1) bekezdés szerinti személy legalább 36%-ot elérõ munkaképesség-csökkenésérõl,
valamint a legalább 29%-ot elérõ egészségkárosodásáról minden év január 31. napjáig szolgáltat adatot.

(6) Az állampolgársági ügyekért felelõs miniszter az állampolgárságról való lemondásról minden év január 31. napjáig
szolgáltat adatot.

(7) A Honvédség központi személyügyi szerve, valamint a rendvédelmi szervek a hivatásos, szerzõdéses, vagy önkéntes
tartalékos állományba felvettekrõl, valamint szolgálati viszonyuk megszûnésérõl a hadkötelezettség fennállása idején
a rájuk vonatkozó behívhatósági korhatárig minden hónap 5. napjáig szolgáltat adatot.

(8) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya vonatkozásában a (4) és (7) bekezdés szerinti adatszolgáltatási
kötelezettséget és az adatok védelméhez szükséges különös biztonsági követelményeket a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (2) bekezdése szerinti együttmûködési megállapodás határozza
meg. 
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11. § (1) A hadkötelezettség bevezetése esetén, a hadkötelezettség fennállása idejéig, a 40. életévüket tárgyév december 31-ig 
be nem töltõ hadkötelesekre vonatkozóan a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve számára 
az e §-ban meghatározott szervek szolgáltatnak adatot. Az e §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség
– a (4) és (5) bekezdésben meghatározottak kivételével – nem érinti a 10. §-ban meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítését.

(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve minden hónap 5. napjáig adatot szolgáltat az (1) bekezdés
szerinti azon Magyarországon élõkrõl, akiknek van magyarországi lakóhelye, vagy – ennek hiányában – tartózkodási
helye, de bejelentették három hónapon túli külföldi tartózkodásukat, vagy onnan történt visszatérésüket.

(3) A választási szerv adatot szolgáltat azokról az (1) bekezdés szerinti személyekrõl, akiket országgyûlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselõjelöltként, polgármesterjelöltként, kisebbségi önkormányzati
képviselõjelöltként nyilvántartásba vettek vagy annak megválasztottak, illetve megbízatásuk megszûnt,
a hadkötelezettség elrendelésétõl számított 5 napon belül, valamint a hadkötelezettség fennállásának idején
a nyilvántartásba vételt, a megválasztást, vagy a megbízatás megszûnését követõ 8 napon belül.

(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a hadköteles nyilvántartásban nyilvántartott adatok
pontosításához adatot szolgáltat az (1) bekezdés szerinti személy elhalálozásáról minden hónap 5. napjáig.

(5) Az állampolgársági ügyekért felelõs miniszter az állampolgárságról való lemondásról minden hónap 5. napjáig
szolgáltat adatot.

7. Egyedi adatszolgáltatások

12. § (1) A behívás, illetve a meghagyásba helyezés tervezése és végrehajtása céljából a 40. életévüket tárgyév december
31-éig be nem töltõ potenciális hadkötelesekre, kiképzett tartalékosokra és hadkötelesekre vonatkozóan az e §-ban
meghatározott szervek szolgáltatnak adatot.

(2) A jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szerve részére szolgáltatja
a) békében, 3 évente január 31-éig a 3. mellékletben meghatározott adatokat,
b) a hadkötelezettség bevezetését követõ 5 napon belül a 3. mellékletben meghatározott adatokat, valamint

a meghagyásban érintett hadköteles 1. melléklet A) pont a)–e) alpontjában és U) pontjában meghatározott
adatait.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást érintõ adatokban változás történik, teljes adatszolgáltatást kell teljesítenie
a változást követõ 8 napon belül.

(4) Az elsõ adatszolgáltatást a kormányrendeletben kijelölt szervezetek e törvény hatálybalépését követõ 6 hónapon
belül, az egyedileg kijelölt szervezetek a kijelölést követõ 30 napon belül teljesítik.

8. Megkeresésre történõ adatszolgáltatások

13. § A jegyzõ közremûködik
a) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresésére a települési önkormányzat

illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkezõ kiképzett tartalékosok, potenciális hadkötelesek lakcím-
és anyakönyvi adatainak pontosításában,

b) a hadkötelezettség fennállása idején a sorozó központ megkeresésére a települési önkormányzat illetékességi
területén bejelentett lakóhellyel rendelkezõ hadkötelesek személyazonosító, lakcím- és anyakönyvi adatainak
pontosításában.

14. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére, a megkeresésben szereplõ
személyekrõl 8 napon belül adatot szolgáltat a nyilvántartás pontosításához
a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve, a 10. § (2) bekezdésében meghatározott adatokról,
b) a rendvédelmi szerv az állományában hivatásos szolgálatot teljesítõk 10. § (4) bekezdésben meghatározott

adatairól,
c) az állampolgársági ügyekért felelõs miniszter a 10. § (6) bekezdésében meghatározott adatokról,
d) a Honvédség központi személyügyi szerve, valamint a rendvédelmi szerv a 11. § (7) bekezdése szerinti adatokról,
e) a választási szerv a 11. § (3) bekezdése szerinti adatokról,
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f) a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a meghagyásban érintett személyek 12. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott adatairól,

g) a kezelést végzõ orvos a katonai szolgálatra való alkalmasság megállapítása érdekében az 1. melléklet F) pont
a) és c) alpont, G), H), I) és S) pont szerinti adatokról.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére, a megkeresésben szereplõ
hadkötelesekrõl 8 napon belül adatot szolgáltat a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a 11. §
(2) bekezdésben meghatározott adatokról.

9. Az adatszolgáltatás költsége, azonosító adatai

15. § A 6–8. alcímben meghatározott adatszolgáltatások térítésmentesek.

16. § A 6–8. alcímben szolgáltatott adatokat
a) a személyi azonosító alkalmazásával, annak hiányában a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltatja

az állampolgársági ügyekért felelõs miniszter, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve és a
Honvédség központi személyügyi szerve,

b) a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltatja minden további adatszolgáltató.

MÁSODIK RÉSZ
A KATONAI SZOLGÁLATI KÖTELEZETTSÉG JÁRULÉKOS KÖTELEZETTSÉGEI

V. FEJEZET
SZEMÉLYES KÖTELEZETTSÉGEK

10. Személyes adatszolgáltatási kötelezettség

17. § A hadkötelezettség bevezetését követõen a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadköteles
a nyilvántartott adatok pontosításához a lakóhelye szerint illetékes jegyzõnek és a katonai igazgatási központnak
– azok megkeresésére – köteles adatot szolgáltatni a katonai szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló,
az 1. melléklet A)–F) és T) pontjában meghatározott adatairól.

11. Bejelentési kötelezettség

18. § (1) A hadköteles a 17. § szerinti adatszolgáltatást követõen az abban foglalt adatokat érintõ változást a rá vonatkozó
behívhatósági korhatár betöltéséig bejelenteni tartozik, valamint bejelenteni köteles az 1. melléklet R) pont g) alpontja 
szerinti félbeszakítási ok megszûnését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem terheli azt a hadkötelest, aki a szolgálat teljesítése alóli
felmentésérõl értesítést kapott.

(3) A hadköteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a sorozó központnak jelenti be a változást követõ 8 napon
belül írásban vagy – személyes megjelenés esetén – szóban. A változások bejelentéséhez csatolni kell, személyes
megjelenés esetén pedig be kell mutatni, a megfelelõ okiratot vagy annak hiteles másolatát.

12. Megjelenési kötelezettség

19. § (1) A hadkötelesnek a sorozó központ felhívására a megjelölt helyen és idõben meg kell jelennie adatainak ellenõrzése
és egyeztetése, katonai alkalmasságának megállapítása, orvosi vizsgálat, valamint gyógykezelés céljából.

(2) A rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadköteles a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság
elbírálásával összefüggõ orvosi, szakorvosi vizsgálatnak köteles magát alávetni, és e célból a sorozó központ,
a sorozóbizottság, vagy a jegyzõ által meghatározott gyógyintézetben és idõpontban megjelenni.

(3) A hadköteles a sorozó központ felhívására köteles megjelenni a katonai okiratok átvétele, illetve visszaadása céljából.
A hadköteles az okiratok átvételét, megõrzését, és visszaadását nem tagadhatja meg.
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(4) Aki megjelenési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, azt a sorozó központ vezetõjének határozata szerint
a rendõrség elõvezeti.

13. Személyes kötelezettség teljesítése a kötelezett akadályoztatása esetén

20. § Ha a hadköteles a 17. §, a 18. § (1) bekezdése, vagy a 19. § (1)–(3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésében
akadályozva van, helyette közeli hozzátartozója a rokonsági fok igazolásával, vagy a törvényes képviselõje,
meghatalmazottja is teljesítheti – az akadályoztatás okának megjelölésével – a bejelentési kötelezettséget.

HARMADIK RÉSZ
A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

VI. FEJEZET
A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT IGAZOLVÁNYOK ADATTARTALMA ÉS NYILVÁNTARTÁSA

14. A katonai igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

21. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadköteles katonák szolgálati jogviszonyának és
személyazonosságának igazolására szolgáló katonai igazolványának kiadása céljából a 4. melléklet szerinti adatokat
kezeli a hadkötelezettség fennállása idején.

(2) A hadköteles katonák igazolványa tartalmazza:
a) a tulajdonos nevét és a 4. melléklet C)–E) és G)–H) pontjai szerinti adatokat,
b) a hadköteles katona katonai szervezetének megnevezését, a szervezet bélyegzõlenyomatát,
c) a katonai igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
d) a katonai igazolvány kiállításának idõpontját,
e) a kiállító katonai szervezet megnevezését, bélyegzõlenyomatát és vezetõjének aláírását,
f) az igazolvány megnevezését.

(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, és a hadköteles katona szolgálati beosztása szerint 
illetékes katonai szervezet a kiadott katonai igazolványokról a hadkötelezettség fennállása idején nyilvántartást vezet,
amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés c)–e) pontja szerinti adatokat tartalmazza.

(4) A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvényben meghatározottakon túl adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.

15. A honvédségi szolgálati, kormánytisztviselõi és közalkalmazotti igazolvány kiadásával kapcsolatos
adatkezelés

22. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hivatásos-, a szerzõdéses- és az önkéntes
tartalékos katonák, valamint a honvéd tisztjelöltek és honvéd altiszt-jelöltek szolgálati jogviszonya fennállásának
igazolására szolgáló szolgálati igazolványának, valamint a Honvédség személyi állományába tartozást igazoló
kormánytisztviselõi és közalkalmazotti igazolvány kiadása érdekében a 4. melléklet szerinti adatokat kezeli a
Honvédséggel fennálló szolgálati-, kormánytisztviselõi- és közalkalmazotti jogviszony idõtartama alatt.

(2) A szolgálati igazolvány, a kormánytisztviselõi és a közalkalmazotti igazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány megnevezését,
b) a tulajdonos nevét és a 4. melléklet E)–H) pontjai szerinti adatokat,
c) az igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját.

(3) A (2) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti adatokat az igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
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(4) A kiadott igazolványokról az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamban a Honvédség katonai igazgatási és
központi adatfeldolgozó szerve nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az (1) bekezdés és a (2) bekezdés c) és d) pontja 
szerinti adatokat.

(5) A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvényben meghatározottakon túl adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.

16. A katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

23. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a tényleges katona állományból nyugállományba
helyezett személyek Honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében jogosultságuk igazolására
szolgáló katonai nyugdíjas igazolványának kiadása céljából e személyek 4. melléklet szerinti adatait kezeli a
jogosultság fennállása alatt.

(2) A katonai nyugdíjas igazolvány tartalmazza:
a) a tulajdonos nevét és a 4. melléklet E)–I) pontja szerinti adatokat,
b) a katonai nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,
c) a katonai nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,
d) a katonai nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
e) Magyarország címerét,
f) a Honvédség emblémáját,
g) az igazolvány megnevezését.

(3) A (2) bekezdés a), d) és g) pontja szerinti adatokat az igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
(4) Aki szolgálati járandóságban részesül a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak

jogállásáról szóló törvénybõl eredõ jogosultságait a katonai nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.
(5) A kiadott katonai nyugdíjas igazolványokról a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve

az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamban nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az (1) bekezdés és
a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatokat.

(6) A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvényben meghatározottakon túl adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.

17. Az ideiglenes szolgálati igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

24. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség hivatásos és szerzõdéses katona
állománya részére kiadott, a szolgálati jogviszony igazolására szolgáló, ideiglenes szolgálati igazolványok központi
nyilvántartása céljából e személy 4. melléklet A), B), E), F) és J) pontja szerinti adatait kezeli a szolgálati igazolvány
kiadásáig.

(2) Az ideiglenes szolgálati igazolvány tartalmazza:
a) a tulajdonos nevét és a 4. melléklet E)–G) pontja szerinti adatokat,
b) Magyarország címerét,
c) a Honvédség emblémáját,
d) az igazolvány megnevezését,
e) a „hivatásos vagy szerzõdéses katona” feliratot,
f) az igazolvány egyedi azonosítóját,
g) az igazolvány érvényességének idejét,
h) az igazolvány kiállításának dátumát,
i) a kiállító szervezet megnevezését,
j) a kiállító személyügyi szerv bélyegzõlenyomatát.

(3) Az ideiglenes szolgálati igazolványról a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az
(1) bekezdésben meghatározott idõtartamban nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az (1) bekezdés és a
(2) bekezdés f)–i) pontja szerinti adatokat.

(4) A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvényben meghatározottakon túl adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.
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18. A személyi igazolójegy kiadásával kapcsolatos adatkezelés

25. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség tényleges katona állománya részére
a katonai cselekmények idõszakában történõ azonosítás és segítségnyújtás biztosítása érdekében a szolgálati
jogviszony idõtartama alatt személyi igazolójegy kiadása céljából e személy 4. melléklet B), F) és J) pont szerinti adatait, 
továbbá társadalombiztosítási azonosító jelét, vércsoportját és RH faktorát kezeli.

(2) A személyi igazolójegy tartalmazza:
a) a tulajdonos nevét, és a 4. melléklet J) pontja szerinti adatot,
b) a HUNGARY feliratot,
c) a tulajdonos vércsoportját és RH faktorát.

(3) A személyi igazolójegyekrõl a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az (1) bekezdésben
meghatározott idõtartamban nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az (1) bekezdés és a (2) bekezdés c) pontja
szerinti adatokat, a tulajdonos társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint az igazolójegy kiállításának dátumát.

(4) A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvényben meghatározottakon túl adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.

NEGYEDIK RÉSZ
GAZDASÁGI- ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK

VII. FEJEZET
A GAZDASÁGI- ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁS 
ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS

19. Gazdasági- és anyagi szolgáltatás adatainak nyilvántartása

26. § A honvédelem feladatainak végrehajtása körében, az igénybevevõ igényének teljesítése érdekében az igénybevétel
tervezéséhez szükséges adatokról a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint
a katonai igazgatási központ nyilvántartást vezet a kormányrendeletben meghatározott ingatlanokról, technikai
eszközökrõl és szolgáltatásokról. Az ingatlanokról és szolgáltatásokról nyilvántartható adatokat az 5. melléklet,
a technikai eszközökrõl nyilvántartható adatokat a 6. melléklet tartalmazza.

20. Adatszolgáltatás a gazdasági- és anyagi szolgáltatások nyilvántartásához

27. § (1) A honvédelem feladatainak végrehajtása érdekében az igénybevétel tervezéséhez a Honvédség katonai igazgatási
és központi adatfeldolgozó szerve megkeresése alapján a törvényben meghatározott adatkörben adatszolgáltatást
teljesít a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv és a hajózási hatóság.

(2) A katonai igazgatási központ megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít az 5. és 6. mellékletben meghatározott
adatokról
a) a gazdasági és anyagi szolgáltatásra törvényben meghatározottak szerint kötelezett ingatlan, szolgáltatás,

technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az azzal rendelkezni jogosult,
b) a jegyzõ az illetékességi területén lévõ ingatlanokra és szolgáltatásokra vonatkozóan a gazdasági és anyagi

szolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása alapján.

28. § Az adatszolgáltatás során – a rendkívüli állapot és szükségállapot idõszakán kívül – nem kérhetõ a szolgáltatásra
kötelezettõl az üzletvitelével kapcsolatos olyan adat, amely nem függ össze a szolgáltatás teljesítésével. Nem kérhetõk
különösen
a) a vállalkozás gazdaságossági mutatóira vonatkozó,
b) a hitel- és tõkekapcsolatokra vonatkozó,
c) az adózással összefüggõ pénzügyi mutatókra vonatkozó,
d) a jogvédelem alá esõ szellemi alkotásokra vonatkozó,
e) a szerzõdéssel lekötött kapacitásokra vonatkozó, és
f) a kártalanítással össze nem függõ bér- és társadalombiztosítási
adatok.
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29. § (1) A nyilvántartott adatokat a nyilvántartásból törölni kell, ha a honvédelmi feladat végrehajtásához az
adatszolgáltatásra kötelezett ingatlanra, szolgáltatásra, technikai eszközre a továbbiakban már nincs szükség.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett bejelentése alapján kell törölni az adatokat, ha
a) az ingatlannal, szolgáltatással már nem rendelkezik,
b) a technikai eszközt idõközben forgalomból kivonták vagy azzal már nem rendelkezik.

30. § Az e fejezet szerinti adatszolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani.

ÖTÖDIK RÉSZ
KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

VIII. FEJEZET
ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE

21. Elõzetes alkalmasság megállapítása

31. § A kiképzett tartalékos egészségi alkalmassága a hivatásos-, szerzõdéses-, vagy önkéntes tartalékos jogviszony
megszûnésekor érvényes, a személyügyi nyilvántartásban szereplõ, egészségügyi alkalmassága alapján kerül
folyamatosan rögzítésre a hadköteles nyilvántartásban.

32. § (1) A sorozás elõkészítése érdekében a sorozó szak-fõorvos már béke idején
a) a behívhatósági korhatárt be nem töltött kiképzett tartalékosok és potenciális hadkötelesek elõzetes egészségi

alkalmasságát
aa) a sorkatonai szolgálatból leszerelés idõpontjában érvényes egészségi alkalmasság,
ab) ha a hadköteles korú katonai szolgálatra tervezhetõ személy egészségi alkalmassága 2005. január 1. elõtti

sorozás alkalmával megállapításra került, annak eredménye, valamint
ac) a 14. § (1) bekezdés g) pont szerinti adatszolgáltatás,

b) a katonai szolgálatra tervezhetõ hadkötelesek elõzetes egészségi alkalmasságát a 10. § (5) bekezdés, a 14. §
(1) bekezdés g) pontja, a 17. §, a 18. § (1) bekezdés és a 31. § szerint rendelkezésre álló adatok

alapján állapítja meg.
(2) Az elõzetes egészségügyi alkalmasság vizsgálata során megállapítható fokozatok:

a) sorozásra tervezhetõ,
b) katonai szolgálatra várhatóan alkalmatlan,
c) sorozás alól mentes.

(3) Béke idején az elõzetes alkalmasság megállapításához a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szerve kizárólag saját bázisán biztosít hozzáférést a hadköteles nyilvántartáshoz a sorozó szak-fõorvos részére.

IX. FEJEZET
ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

22. Sorozás alóli mentesítés

33. § (1) A hadkötelezettség bevezetését követõen a sorozó szak-fõorvos – szakorvosi igazolás alapján – 32. § (2) bekezdés
c) pontja szerint tett javaslatára a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve határozatban
állapítja meg a sorozás alóli mentesítését annak a hadkötelesnek, aki
a) mozgásképtelen,
b) önmaga ellátására képtelen,
c) szellemi fogyatékossága vagy elmebetegsége miatt magatehetetlen,
d) siket, néma vagy siketnéma, nagyothalló vagy beszédfogyatékos,
e) vak, vagy egyik szeme hiányzik,
f) akinek bármelyik végtagja teljesen mûködésképtelen vagy hiányzik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a hadkötelesnek írásban kézbesíteni kell.
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23. Sorozás

34. § Sorozásra kell tervezni azt a hadkötelest,
a) akinek a katonai szolgálatra történõ behívását tervezik, és egészségi alkalmassága még nem került

megállapításra, vagy
b) aki fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be és nem töltötte be a rá vonatkozó

behívhatósági korhatárt.

35. § (1) A hadkötelesnek – a 33. §-ban és 38. §-ban foglalt esetet kivéve – sorozás céljából meg kell jelennie a sorozó központ
felhívásában megjelölt helyen és idõben.

(2) A sorozáson megjelenõ hadköteles az egészségi alkalmasságának megállapításához a sorozó központ felhívásában
meghatározott orvosi igazolást köteles magával vinni és a sorozóbizottságnak bemutatni.

36. § (1) A sorozást elsõ- és másodfokú sorozóbizottság végzi.
(2) Az elsõfokú sorozóbizottság elnöke a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetõje

által kijelölt katona, tagja
a) a 38. §-ban foglalt esetben a belgyógyász sorozó szakorvos,
b) a hadköteles személyes megjelenéssel történõ sorozása esetén a belgyógyász és a sebész sorozó szakorvos,

valamint a pszichológus.
(3) Az elsõfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó központ vezetõje igényének megfelelõen a sorozás helye szerinti

település polgármestere, a fõvárosban a fõpolgármester által határozatban kijelölt kisegítõ személyek vesznek részt.
(4) Az elsõfokú sorozóbizottság orvos tagjait a sorozó központ vezetõjének megkeresése alapján az orvost foglalkoztató

egészségügyi intézet vezetõje, illetve a területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv jelöli ki.
(5) Az elsõfokú sorozóbizottság munkájában a beosztás tervezésével kapcsolatos véleményezési joggal részt vesznek a

hadköteleseket fogadó katonai szervezetek képviselõi, valamint részt vehet a hadköteles lakóhelye szerinti
polgármester képviselõje.

(6) A másodfokú sorozóbizottság elnöke a Honvéd Vezérkar fõnöke által kijelölt katona, tagja a Honvédség központi
egészségügyi szervezetének alkalmasságvizsgáló orvosa és pszichológusa, a sorozó központ sorozó szak-fõorvosa.

(7) A másodfokú sorozóbizottság munkájában a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének
vezetõje által kijelölt kisegítõ személyek vesznek részt.

37. § (1) A sorozóbizottság az egészségi állapot alapján dönt a hadköteles katonai alkalmasságának fokozatáról, a személyi
adottságok, és a képzettség figyelembevételével megállapítja a tervezett beosztását, a behívás tervezett idejét és
helyét.

(2) A sorozáskor megállapítható katonai alkalmassági fokozatok: „katonai szolgálatra alkalmas”, „katonai szolgálatra
ideiglenesen alkalmatlan” és „katonai szolgálatra alkalmatlan”.

(3) Ha a sorozáskor a hadköteles katonai alkalmassági fokozatát múló jellegû fogyatékossága, vagy betegsége miatt nem
lehet megállapítani, a sorozóbizottság a gyógyulás várható idõpontjáig, de legfeljebb egy év idõtartamra „a katonai
szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” fokozatba helyezi.

(4) Az ideiglenesen alkalmatlanná minõsítés legfeljebb két egymást követõ esetben ismételhetõ meg, ezt követõen
a hadköteles katonai alkalmasságát véglegesen el kell bírálni.

38. § (1) Az elsõ fokú sorozóbizottság, a sorozó szak-fõorvos 32. § (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslata, valamint a 10. §
(5) bekezdés, a 14. § (1) bekezdés g) pontja, a 17. §, a 18. § (1) bekezdés és a 31. § szerint rendelkezésre álló adatok
alapján, személyes megjelenés nélkül sorozza a 7. § szerinti hadkötelest.

(2) Az alkalmasság-megállapítás idõpontja elõtt 8 nappal az (1) bekezdés szerinti hadkötelest a sorozóbizottság írásban
tájékoztatja a sorozás tervezett idõpontjáról.

39. § (1) A sorozóbizottság a sorozás eredményérõl határozatot hoz, amelyet a hadkötelesnek írásban is kézbesíteni kell.
(2) Az elsõfokú sorozóbizottság határozata ellen a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervéhez

benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat hadköteles részére való kézbesítéstõl számított
8 napon belül lehet benyújtani. E határidõ jogvesztõ. Fellebbezésnek csak a határozat katonai szolgálatra való
alkalmasság megállapítására vonatkozó része ellen van helye.
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(3) A fellebbezést a másodfokú sorozóbizottság bírálja el. A jogerõs másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatára
irányuló keresetlevél benyújtásának a katonai szolgálat teljesítésére nincs halasztó hatálya, de a hadköteles a
keresetlevélben a behívás elhalasztását kérheti.

(4) A sorozóbizottság jogerõs határozata a hadkötelezettség megszûnésével vagy a hadköteles katonai
szolgálatteljesítési kötelezettsége felsõ korhatárának elérésével veszíti hatályát.

(5) Besorozott az a hadköteles, akinek a katonai szolgálatra való alkalmasságát megállapították és katonai szolgálatra
alkalmas fokozatot kapott.

40. § A hadköteles a rá vonatkozó behívhatósági korhatár eléréséig kérheti a katonai szolgálatra való egészségi
alkalmasságának újbóli megállapítását, ha egészségi állapotában az alkalmasságát érintõ változás állt be.
A kérelemhez csatolni kell az egészségi állapot megváltozását tanúsító orvosi igazolást. A kérelmet a Honvédség
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve bírálja el a sorozó szak-fõorvos javaslatának ismeretében.

41. § A sorozó központ ismételten sorozásra rendeli azt a katonai szolgálatra tervezhetõ hadkötelest,
a) akinek a katonai szolgálatát egészségi okból félbeszakították, a szolgálat folytatásának megkezdése elõtt,
b) aki az egészségi állapotában történt változás miatt a katonai szolgálatra való alkalmasságának újbóli

megállapítását kérte és a csatolt orvosi igazolás alapján a sorozó központ parancsnoka a kérelmének helyt adott,
c) aki a sorozáson katonai szolgálatra „ideiglenesen alkalmatlan” minõsítést kapott, és a minõsítéstõl számított

legalább 1 év elteltével,
d) aki a sorozásról távol maradt,
e) akit egészségi okból a bevonulás napján a bevonulási helyrõl elbocsátottak.

42. § A sorozás lebonyolításához, a hadköteles nyilvántartás egyeztetéséhez és ellenõrzéséhez megfelelõen berendezett
helyiséget a sorozó központ megkeresése alapján a polgármester biztosítja.

HATODIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

X. FEJEZET
A TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

24. Felhatalmazások

43. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a Magyar Honvédség központi irattározásra kijelölt szervét, annak feladat- és hatásköreit,
b) a meghagyással kapcsolatos eljárásnak és a meghagyásba bevont szervek besorolásának a szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a katonai igazolvány,
a személyi igazoló jegy és a katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával, nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat.

25. Hatálybalépés

44. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

26. Módosító rendelkezések

45. § (1) A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyar Köztársaság
területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz
kapcsolódó egyes rendelkezésekrõl szóló 2011. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfetv.) preambuluma helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„Az Országgyûlés a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk, és a Magyarország
területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk jogállásának teljes körû biztosítása
érdekében a következõ törvényt alkotja:”
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(2) A Küfetv. 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E törvényben foglaltakat kell alkalmazni a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres
erõkre, a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságokra és azok állományának tagjaira,
továbbá – a rájuk vonatkozó rendelkezések tekintetében – az állomány tagjainak Magyarország területén tartózkodó
hozzátartozóira.”

(3) A Küfetv. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Külföldi fegyveres erõnek Magyarország területére történõ belépését és tartózkodását szolgálati célúnak kell
tekinteni, ha az az Alaptörvény 47. cikk (1)–(3) bekezdése alapján engedélyezett.
(2) Szolgálati célúnak minõsül a külföldi fegyveres erõ állománya tagjának Magyarország területére történõ belépése,
a) ha az Alaptörvény 47. cikk (1)–(3) bekezdése alapján engedélyezett, vagy
b) – amennyiben az nem tartozik az Alaptörvény 47. cikk (1)–(3) bekezdés hatálya alá – ha az az állomány tagjának
hivatalos vagy szolgálati feladatai ellátása érdekében történik, és a belépésrõl, valamint a szolgálati célról az állományt
küldõ állam illetékes hatósága a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztériumot katonadiplomáciai
úton, a belépés tervezett idejét legalább 3 nappal megelõzõen értesíti.”

(4) A Küfetv. 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve nyilvántartást vezet)
„d) a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságokról és az azokhoz tartozó, és
Magyarország területén szolgálatot teljesítõ állomány tagjairól a nemzetközi katonai parancsnokságnak
Magyarország által nemzetközi szervezetként történõ elismeréséig.”

(5) A Küfetv. 4. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott nyilvántartás a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai
parancsnokságokhoz tartozó és Magyarország területén szolgálatot teljesítõ állomány tagja alábbi adatait
tartalmazza:”

(6) A Küfetv. 4. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetésének célja:)]
„c) Magyarországnak a külföldi fegyveres erõk Magyarország területén történõ tartózkodásával összefüggõ
honvédelmi és nemzetbiztonsági védelmének hatékony ellátása.”

(7) A Küfetv. 5. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a NATO- és PfP-állomány, a Magyarország területén
felállított nemzetközi katonai parancsnoksághoz tartozó és Magyarország területén szolgálatot teljesítõ állomány
tagja részére e jogállásának igazolására, valamint egyes, a nemzetközi jog és a magyar jogszabályok által biztosított
jogosultságainak és mentességeinek érvényesítéséhez az állomány tagjának erre vonatkozó írásbeli kérelmére,
a 4. §-ban foglalt nyilvántartás adatai alapján igazolványt állít ki. Az igazolvány az abban foglalt adatokat közhitelûen
igazolja.”

(8) A Küfetv. 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai
parancsnokságokra és azok állományának tagjaira vonatkozó nyilvántartásokban foglalt adatokat, amennyiben
a nemzetközi katonai parancsnokságot a Magyar Köztársaság nemzetközi szervezetként nem ismerte el, ]
„b) a Magyarország területén felállított, azonban Magyarország által nemzetközi szervezetként el nem ismert
nemzetközi katonai parancsnokság vagy annak magyarországi székhelyének, illetve képviseletének megszûnésérõl
szóló, a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium által kiállított nyilatkozat kézhezvételéig”
(kell megõrizni.)

(9) A Küfetv. 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságot Magyarország nemzetközi
szervezetként ismeri el, a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a 4. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott nyilvántartásokban foglalt adatokat – a (3) bekezdés a) pontjában hivatkozott értesítés kézhezvételét
követõen, az adatok megsemmisítését megelõzõen – átadja a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium részére.
(5) A Magyarország területén felállított, és Magyarország által nemzetközi szervezetként elismert nemzetközi katonai
parancsnokságokat a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium a Magyarországon képviselettel
rendelkezõ nemzetközi szervezetek jegyzékében, azok állományának tagjait pedig a Magyarországon képviselettel
rendelkezõ nemzetközi szervezetek tisztviselõinek jegyzékében tartja nyilván.”
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(10) A Küfetv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 4. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokban foglalt adatok – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével
– a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk és azok állománya, valamint a
Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok nemzetbiztonsági védelmének, valamint
Magyarország honvédelmi érdekeinek biztosítása, továbbá a nemzetközi katonai parancsnokságok felállításában
érintett nemzetközi szervezetekkel történõ kapcsolattartásra tekintettel nem hozhatók nyilvánosságra.”

(11) A Küfetv. 7. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés alapján nem korlátozható a következõ adatok nyilvánossága, amennyiben azok nem képeznek minõsített
adatot:)]
„c) a Magyarország területén felállított, és Magyarország által nemzetközi szervezetként el nem ismert egyes
nemzetközi katonai parancsnokságok megnevezése;
d) a Magyarország területén felállított, és Magyarország által nemzetközi szervezetként el nem ismert egyes
nemzetközi katonai parancsnokságok Magyarország területén lévõ szervezetének teljes létszáma.”

(12) A Küfetv. 9. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A külföldi fegyveres erõ Magyarország területén, magyar hajón vagy magyar légi jármûvön szolgálati céllal
tartózkodó, valamint a Magyarország területén felállított és Magyarország által nemzetközi szervezetként el nem
ismert nemzetközi katonai parancsnokság állományának tagjai és azoknak a Magyarország területén, magyar hajón
vagy magyar légi jármûvön tartózkodó hozzátartozói Magyarország joghatósága alá tartoznak.”

(13) A Küfetv. 10. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A külföldi fegyveres erõ, valamint a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság
állományának tagjai szolgálati fegyvereiket Magyarország területén, valamint a magyar hajón vagy magyar légi
jármûvön a jogos védelemre és a végszükségre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen használhatják.”

(14) A Küfetv. 11. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kizárólag Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõ, valamint a Magyarország
területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság külföldi állománya tagjának egészségügyi ellátását végzõ,
a külföldi fegyveres erõ vagy a nemzetközi katonai parancsnokság állományába tartozó személy e tevékenységének
végzése erejéig mentesül az egészségügyi tevékenység végzéséhez jogszabályban elõírt engedélyezési feltételek
teljesítése alól.”

46. § A Küfetv.
a) 1. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 4. § (3) és (4) bekezdésének nyitó szövegrészében,

5. § (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 9. § (2) bekezdésében,10. §
(2) bekezdésében és 5. alcímében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 4. § (3) bekezdés c) és g) pontjában, 4. § (4) bekezdés c) és
e) pontjában, 4. § (6) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében,7. § (3) bekezdés a), c) és i) pontjában, 13. § (1) bekezdés 
a) pontjában, 13. § (5) bekezdésében és 14. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdés e) pontjában és 11. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe
a „Magyarország” szöveg,

d) 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (3) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek
helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 17. § b) pontjában az „Alkotmány 19. § (3) bekezdés j) pont vagy 40/C. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe
az „Alaptörvény 47. cikk (1)–(3) bekezdése” szöveg,

f) 8. §-ában az „államnak a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „állam Magyarország” szöveg
lép.

47. § 2012. május 1-jén hatályát veszti a Küfetv. 18. § (3) bekezdése.

48. § A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló
2009. évi XLVII. törvény 68. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(5) A hadkötelezettség bevezetését követõen a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szerve, valamint a katonai igazgatás területi szerve a hadkötelezettség feltételei fennállásának megállapítása céljából
jogosultak közvetlen hozzáféréssel átvenni a következõ adatokat:
a) a 11. § (1) bekezdés ca), cb), e), f), h), i) pontjában, a 11. § (2) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott adatok,
b) a 16. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok,
c) a 23. § c), f) és g) pontjában meghatározott adatok, valamint
d) a 28. § b) és c) pontjában meghatározott adatok.”

49. § A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A katonai igazgatás területi szerve a technikai eszközök igénybevételének tervezése, igénybevételi célú
kijelölése céljából a 10. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti adatokat igényelheti.”

50. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény a következõ 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A. § A Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelezettség bevezetése
után a behívás alóli mentesség megállapítása céljából igényelheti a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ választási
szervtõl a jelöltként nyilvántartásba vett személy családi és utónevét, személyi azonosítóját, és lakcímét.”

51. § A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény
a) 23. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
(A TAJ számot a következõ szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:)
„j) a Magyar Honvédség a törvényben meghatározott hadkiegészítési és érdekvédelmi feladatai ellátásához.”
b) 24. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:
(A TAJ szám továbbítására jogosultak:)
„l) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és a katonai igazgatás területi szervei
egymás között a törvényben meghatározott hadkiegészítési és érdekvédelmi feladataik ellátásához.”
c) 32. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás kivételével – jogosult)
„f) a katonai igazgatás szervei és a Magyar Honvédség központi irattározásra kijelölt szerve, továbbá a katonai szolgálat 
teljesítésének idõtartama alatt a tényleges állomány vonatkozásában az állományilletékes katonai szervezet a törvény
szerinti hadköteles nyilvántartás vezetéséhez, az önkéntes tartalékos és kiképzett tartalékos állomány katonai
szolgálata tervezése érdekében, valamint a háborús veszteség nyilvántartással kapcsolatban, nemzetközi
megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítéséhez;”
d) 36. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A személyi azonosító továbbítására jogosult:)
„k) a 32. § f) pontjában felsorolt szervek egymás között az ott meghatározott feladataik ellátásához;”
e) 37. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – személyi azonosító alkalmazásával – rendszeres adatszolgáltatást teljesít:)
„a) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének a katonai nyilvántartásban szereplõ
polgár családi és utónevének, anyja nevének, születési helyének és idõpontjának, személyi azonosítójának, családi
állapotának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, ideiglenesen külföldön tartózkodásának tényérõl,
vagy az onnan való visszatérésérõl, továbbá az érintett elhalálozásáról, az ország végleges elhagyásáról, továbbá
a honvédelmi kötelezettség alá esõ polgárok elsõ alkalommal történõ nyilvántartásba vételéhez a polgár természetes
személyazonosító adatairól, személyi azonosítójáról, családi állapotáról és lakcímérõl;”

52. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 22. §-ának b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„b) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a katonai igazgatás illetékes területi
szervei és a Magyar Honvédség központi irattározásra kijelölt szerve a hadkötelesek nyilvántartásának vezetéséhez és
a háborús veszteség nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez;”
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53. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdés d) pontjában a „honvédelmi
igazgatás szerve” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve”
szöveg lép.

54. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 19. § (2) bekezdésében a „a Magyar Honvédség központi
adatfeldolgozó szervét” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szerve” szöveg lép.

55. § A közúti közlekedésrõl 1988. évi I. törvény a következõ 28/A. §-al egészül ki:
„28/A. § (1) E törvény rendelkezéseit a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk,
valamint a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok Magyarországon szolgálatot
teljesítõ állományának tagjaira (a továbbiakban: külföldi állomány), valamint azoknak a Magyar Köztársaság területén
szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi
katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes
rendelkezésekrõl szóló 2011. évi XXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott hozzátartozójára az e §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A külföldi állomány tagja, valamint az (1) bekezdés szerinti hozzátartozója a saját tulajdonában lévõ, és a saját
részére, vagy hozzátartozója személyes használatára – szolgálati célú tartózkodása idejére ideiglenesen – behozott
gépjármûvét (a továbbiakban: külföldi állomány gépjármûve) külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel is használhatja
Magyarország területén.
(3) Ahol e törvény vagy a közúti közlekedési igazgatásról szóló jogszabály lakóhelyet, lakcímet vagy tartózkodási
helyet említ, ott a külföldi állomány tekintetében az igazolt elhelyezési helyet is érteni kell.
(4) A külföldi állomány gépjármûve – a közlekedésbiztonsági üzemeltetési mûszaki feltételek kivételével – mentesül
a közúti jármûvek forgalomba helyezésére és forgalomban tartására vonatkozó jogszabályban meghatározott
üzemeltetési mûszaki feltételek alól.”

56. § (1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény
23. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A következõ szervek írásbeli megkeresésére a kezelést végzõ orvos az érintett egészségügyi és a megkeresõ szerv által
törvény alapján kezelhetõ, az azonosításhoz szükséges személyazonosító adatait átadja a megkeresõ szervnek.
A megkeresésben a 4. § (4) bekezdésének megfelelõen fel kell tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és
személyazonosító adatokat. A megkeresõ szervek a következõk lehetnek:]
„c) potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén az illetékes jegyzõ, a Magyar Honvédség katonai igazgatási
és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai egészségügyi alkalmasságot megállapító bizottság,”

(2) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény
23. § (1) bekezdés e) pontjában a „Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve” szövegrész helyébe a „Magyar
Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve” szöveg lép.

27. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

57. § E törvény 17–20. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2011. évi CLXXVII. törvényhez

A hadköteles nyilvántartásban kezelhetõ adatok

A) Személyazonosító adatai:
a) születési családi és utónevei,
b) házassági családi és utónevei,
c) születési ideje,
d) születési helye,
e) anyja születési, családi és utónevei,
f) személyi azonosítója,

B) Lakcím adatai:
a) bejelentett lakóhelye,
b) tartózkodási helye,
c) értesítési címe,

C) További értesítési adatai:
a) elektronikus levelezési címe,
b) a hadköteles katonai szolgálata teljesítésének idõtartama alatt a kiértesíthetõ hozzátartozó neve és lakcíme,

D) További állampolgársága,
E) Családi állapota,
F) A szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló adatai:

a) katonai szolgálatra való alkalmasságát érintõ betegsége,
b) megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági fokozata,
c) szomatometriai adatai,
d) megkezdett és befejezett iskolai tanulmányai,
e) szakképzettsége,
f) foglalkozása,
g) idegen nyelv ismerete és annak foka,
h) gépjármû-vezetõi, munkagép-kezelõi engedélyének kategóriája, érvényességi ideje,
i) saját háztartásában eltartott vér szerinti, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke születésének ideje,
j) külföldön teljesített katonai szolgálata, megszerzett katonai szakképzettsége, elért rendfokozata,

G) Munkaképesség csökkenés foka, illetve a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 1. §-ának a) pontja
szerinti egészségkárosodás mértéke,

H) Testi, szellemi fogyatékossága, személyiségzavara,
I) Szenvedélybetegsége,
J) Az elõzetes letartóztatás, házi õrizet, illetõleg lakhelyelhagyási tilalom elrendelésének, valamint e kényszerintézkedések

megszüntetésének idõpontja,
K) A vele szemben folyamatban lévõ büntetõeljárás, a kiszabott fõ- és mellékbüntetés,
L) A szabadságvesztés megkezdésének ideje, szabadulásának várható ideje, szabadulásának idõpontja,

M) A büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítése,
N) Elhalálozása,
O) Külföldi letelepedése, 3 hónapon túli külföldi tartózkodása,
P) Az állampolgárság megszûnése,
R) Szolgálati adatai:

a) a szolgálat formája (fegyveres, fegyver nélküli katonai és polgári), típusa (sorkatona, tartalékos, hivatásos,
szerzõdéses, önkéntes tartalékos, hadköteles), kezdete, befejezése,

b) megszerzett katonai szakképzettsége,
c) az elért rendfokozata,
d) a szolgálat teljesítésének helye (a katonai, rendvédelmi szervezet, közintézmény),
e) a szolgálat során elért címei, osztályos fokozata és a megszerzett szakmai gyakorlata,
f) a leszerelés oka,
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g) a szolgálat félbeszakításának oka,
h) szolgálatteljesítés közben bekövetkezett balesetének, betegségének, sebesülésének ideje, elhalálozásának oka,

ideje,
S) Vércsoportja és RH faktora,
T) Társadalombiztosítási azonosító jele,
U) A meghagyásba tervezés és helyezés céljából a hadkötelesnek a munkahelyére, illetve a jogszabály alapján

mentesített szervezetek kivételével a munkakörére vonatkozó adatok.

A J)–M) pont szerinti adatok csak a hadkötelezettség fennállása idején kezelhetõk.

2. melléklet a 2011. évi CLXXVII. törvényhez

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve által a hadköteles nyilvántartáshoz szolgáltatott
adatok

A) A természetes személyazonosító adatok,
B) A lakcímadatok,
C) Az állampolgárságra vonatkozó adatok,
D) A családi állapot,
E) A nyilvántartásból való kikerülés tényét,
F) A személyi azonosító.

3. melléklet a 2011. évi CLXXVII. törvényhez

A meghagyásba bevont szerv adatszolgáltatásában megküldendõ adatok

I. Jogszabályban kijelölt szerv esetén a
– szervezet megnevezése,
– meghagyási kategória,
– meghagyási alkategória,
– szervezet címe,
– felelõs (kapcsolattartó) személy:

– neve,
– telefonszáma,
– e-mail címe,

– honvédelmi feladat ellátására kijelölõ jogszabály,
– meghagyásra kijelölt munkakörök.

II. Egyedileg kijelölt szerv esetén
1. Egyéni vállalkozó esetén

– a meghagyási kategória,
– a kijelölõ határozat száma,
– az egyéni vállalkozó:

– neve,
– címe,
– adószáma,
– telefonszáma,
– e-mail címe,

(ha a felelõs személy nem az egyéni vállalkozó)
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– a felelõs (kapcsolattartó) személy:
– neve,
– telefonszáma,
– e-mail címe,

– a meghagyásra kijelölt munkakörök.
2. Szervezet:

– a meghagyási kategória,
– a kijelölõ határozat száma,
– a szervezet:

– megnevezése,
– székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe,
– adószáma,

– a felelõs (kapcsolattartó) személy:
– neve,
– telefonszáma,
– e-mail címe,

–   a meghagyásra kijelölt munkakörök.

4. melléklet a 2011. évi CLXXVII. törvényhez

A Magyar Honvédség által kezelhetõ adatok a jogviszony igazolását szolgáló igazolványok kiállításához

A Magyar Honvédségnél szolgálati (kormánytisztviselõi, közalkalmazotti) jogviszonyban álló személy, illetve a
nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságra jogosult

A) Születési családi és utónevei,
B) Házassági, felvett családi és utónevei,
C) Anyja családi és utónevei,
D) Születési helye,
E) Születési ideje,
F) Jogviszonyának megnevezése, katona esetében a rendfokozat is,
G) Arcképe,
H) Saját kezû aláírása,
I) A nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságra jogosult esetében az egyenruha-viseléssel összefüggõ

rendelkezés,
J) Személyi azonosító.

5. melléklet a 2011. évi CLXXVII. törvényhez

A honvédelem feladatainak végrehajtásához a gazdasági- és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében
az ingatlanokról és szolgáltatásokról a Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve
és a katonai igazgatás területi szervei által kezelhetõ adatok:

A) Az ingatlan
a) megnevezése,
b) címe, postacíme,
c) telefon-, telefaxszáma,
d) elektronikus postacíme,
e) az ingatlan helyrajzi száma.
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B) A szolgáltatás
a) megnevezése,
b) elérhetõségének címe, postacíme,
c) telefon-, telefax, elektronikus elérhetõsége.

C) A tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vonatkozóan:
a) neve, megnevezése,
b) székhelye, lakcíme,
c) postacíme,
d) telefon-, telefaxszáma,
e) elektronikus postacíme,
f) cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület esetén

bírósági nyilvántartási száma.
D) Az ingatlan, szolgáltatás lehetõségeire vonatkozó adatok, különösen:

a) ingatlan elhelyezésre szolgáló alapterülete,
b) elhelyezésre szolgáló helyiségek száma,
c) fektetési lehetõség, fektetési anyagok mennyisége,
d) elhelyezésre szolgáló ingatlan területi elhelyezkedése,
e) elhelyezésre szolgáló ingatlan fûtési módja,
f) fõzési lehetõség,
g) étkeztetési lehetõség,
h) fürdetési, kommunális lehetõségek,
i) gépjármû-javítási lehetõségek,
j) jármûmosási lehetõségek,
k) mosatási/vegytisztítási lehetõség.

6. melléklet a 2011. évi CLXXVII. törvényhez

A honvédelem feladatainak végrehajtásához a gazdasági- és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében
a technikai eszközökrõl a Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve 
és a katonai igazgatás területi szervei által kezelhetõ adatok:

A) A tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vonatkozóan:
a) neve, megnevezése,
b) székhelye, lakcíme,
c) postacíme,
d) telefon-, telefaxszáma,
e) elektronikus postacíme,
f) cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület esetén

bírósági nyilvántartási száma.
B) A technikai eszközre vonatkozó azonosító és mûszaki adatok, különösen:

a) a technikai eszköz rendszáma, alvázszáma, motorszáma, lajstromszáma, egyéb azonosító adata,
b) gyártmánya, típusa, jellege, gyártási éve,
c) teherbírása, szállítható személyek száma,
d) kocsiszekrény felépítményére, rakfelületre, tárolási kapacitásra vonatkozó adatok,
e) üzemanyaga, hajtóanyaga,
f) üzemben tartásának-, tárolásának helye,
g) hosszúsága, szélessége, önsúlya, tengelytávja, méretére vonatkozó egyéb adatok,
h) szállítási sebessége,
i) futómûvének típusa,
j) tengelyek száma,
k) engedélyezett sebessége,
l) kezelõk száma.
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IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank, a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési

 Hatóság el nö ké nek ren de le tei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 9/2011. (XII. 14.) NMHH rendelete
az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdések részletes szabályairól szóló 
6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 15. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a következõket rendelem el:

1. § Az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet
(a továbbiakban: R.) 26. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendelet 9. § (3) bekezdése 2012. július 1-jén lép hatályba. Az Eht. 163. § (6) bekezdésében meghatározott
idõpontig a szolgáltatók Hatóság részére megküldött általános szerzõdési feltételei legkésõbb 2012. január 1. napján
lépnek hatályba, és a szolgáltatók legkésõbb ettõl az idõponttól kezdve kötelesek azokat alkalmazni azzal, hogy
a hatályban lévõ egyedi elõfizetõi szerzõdések az általános szerzõdési feltételeknek az Eht., illetve e rendelet
módosítása által érintett részei tekintetében az Eht. 163. § (6) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva
szintén legkésõbb ezen idõpontban – az elõfizetõk külön értesítése nélkül – módosulnak. A szolgáltatóknak
lehetõségük van az Eht. 163. § (6) bekezdésében meghatározott idõpontig megküldött általános szerzõdési
feltételeiket 2012. január 1. napját megelõzõen is alkalmazni.”.

2. § Az R. 26. § (4) bekezdésben a „2011. december 1” szövegrész helyébe a „2012. január 1” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti fejlesztési miniszter 74/2011. (XII. 14.) NFM rendelete
a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság felett a Magyar Államot
megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésérõl

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: KIKSZ Zrt.) felett a Magyar
Államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2012. január 1. napjával kezdõdõen
15 éves idõtartamra a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (a továbbiakban: NAV) jelölöm ki.

2. § (1) A NAV a tulajdonosi joggyakorlásra irányuló tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló törvény, az
államháztartásról és az államadósságról szóló törvény elõírásai, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és
annak végrehajtási rendeletei, valamint az e rendeletben foglaltak szerint végzi azzal, hogy a KIKSZ Zrt.-ben fennálló,
a tulajdonosi joggyakorlása alá rendelt állami tulajdonú társasági részesedését nem ruházhatja át, arra vételi jogot,
elõvásárlási jogot szerzõdéssel nem alapíthat, azt biztosítékul nem adhatja és más módon meg nem terhelheti,
a gazdasági társaságot végelszámolással nem szüntetheti meg.

(2) A KIKSZ Zrt. részére a NAV által a Magyar Állam nevében hitelt és kölcsönt nyújtani, továbbá hitelt, kölcsönt átütemezni 
csak az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes jóváhagyásával
lehet.

(3) A NAV a Magyar Állam nevében a KIKSZ Zrt. részére tõkeemelést és támogatást csak az állami vagyon felügyeletéért
felelõs miniszter jóváhagyásával nyújthat.

(4) A NAV a Magyar Állam nevében a KIKSZ Zrt. esetében tõkeleszállítást csak az állami vagyon felügyeletéért felelõs
miniszter jóváhagyásával hajthat végre.

(5) A NAV mint a KIKSZ Zrt. felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet köteles:
a) a társasági részesedésrõl elkülönített nyilvántartást vezetni, továbbá
b) az egységes vagyonnyilvántartás érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel együttmûködni és részére

adatot szolgáltatni.
(6) A NAV köteles minden tárgyévet követõ év március 31-éig összefoglaló jelentést küldeni az állami vagyon

felügyeletéért felelõs miniszter részére az 1. § szerinti tulajdonosi joggyakorlással összefüggõ intézkedéseirõl.

3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 116/2011. (XII. 14.) VM rendelete
a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:
a) fenntartó: az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi

támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet)
6. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény szerinti intézményfenntartó szerv, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatási törvény) 121. § (1) bekezdés 12. pontja alapján közoktatási intézmény fenntartására
jogosult személy;

b) szállító: a bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti, tejfeldolgozással, illetve tejtermeléssel
foglalkozó, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet.

2. Kedvezményezetti kör, hatály, kérelmezõk

2. § (1) A 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti idõszakra meghirdetett iskolatej programban a közoktatási törvény
20. § (1) bekezdés a)–d) pontjában és (2) bekezdésében foglalt közoktatási intézményekben óvodai nevelésben részt
vevõ gyermekek (a továbbiakban: óvodások), általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók
(a továbbiakban: általános iskolai tanulók), a középiskolai és szakiskolai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók
(a továbbiakban: középfokú iskolai tanulók), valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók vehetnek részt.

(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet szerinti
közoktatási információs rendszer mûködtetõje minden év november 15-ei állapot szerint november 30-ig megküldi
az óvodai, általános és középfokú iskolai feladatot ellátó intézmények és fenntartóik közérdekû adatait
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére.

(3) Az iskolatej program keretében óvodásonként, általános iskolai tanulónként, középfokú iskolai tanulónként, valamint
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulónként foglalkozási és tanítási
naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyezõ mennyiség erejéig az e rendeletben
meghatározott tejtermékek után támogatás igényelhetõ.

3. § Az iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az MVH látja el.

4. § (1) A támogatást a fenntartó és a szállító között a 6. § szerint létrejött szállítási szerzõdésnek (a továbbiakban: szerzõdés)
megfelelõen a támogatás elõfinanszírozását vállaló szerzõdõ fél (a továbbiakban: kérelmezõ) igényelheti.

(2) Támogatást olyan kérelmezõ igényelhet, amely rendelkezik az MVH jóváhagyásával.

3. A kérelmezõk jóváhagyása

5. § (1) A jóváhagyással nem rendelkezõ kérelmezõnek az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú jóváhagyási kérelmét
az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon legkésõbb a szerzõdésnek a 8. §
(1) bekezdés szerinti elsõ alkalommal történõ benyújtásával egyidejûleg kell benyújtania a kérelmezõ székhelye
szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. A 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti idõszak esetében a jóváhagyási
kérelmet – a szerzõdéssel egyidejûleg vagy önállóan – legkésõbb 2012. január 31-éig kell benyújtani. A jóváhagyási
kérelmek benyújtási határideje jogvesztõ.
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(2) Az a kérelmezõ jogosult jóváhagyás iránti kérelem elõterjesztésére, amely a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben, mint pénzügyi kapcsolattal rendelkezõ
ügyfél nyilvántartásba vetette magát.

(3) Ha a kérelmezõ nem rendelkezik regisztrációs számmal, vagy mint pénzügyi kapcsolattal nem rendelkezõ ügyfelet
vették nyilvántartásba, a nyilvántartásba vételt, vagy annak kiegészítését (fizetésiszámla-számának bejelentését)
legkésõbb a jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg kérheti az MVH-tól.

(4) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, valamint a tagönkormányzatok jóváhagyási kérelmét kizárólag
a társulási megállapodás szerinti gesztor önkormányzat nyújthatja be. A települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján alakított többcélú kistérségi társulás esetében az
(1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelmet a többcélú kistérségi társulás nyújthatja be. A jóváhagyási kérelemhez
intézményfenntartó társulások és többcélú kistérségi társulások esetében mellékelni kell az önkormányzatok által
kötött társulási megállapodás másolati példányát.

(5) Amennyiben a jóváhagyást követõen a kérelmezõ adataiban változás következik be – így különösen, ha valamelyik
tagönkormányzat kilép az önkormányzati társulásból, vagy új önkormányzati társulást hoz létre –, a kérelmezõ
az adatváltozást tizenöt napon belül köteles az MVH-nak bejelenteni.

(6) Ha az önkormányzat polgármesteri hivatala már rendelkezik az iskolatej programot szabályozó korábbi jogszabályok
alapján benyújtott jóváhagyási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozattal, akkor az önkormányzatnak újabb
jóváhagyási kérelmet nem kell benyújtania.

(7) Az MVH a hiányosan beküldött jóváhagyási kérelmek tekintetében egy alkalommal tizenöt napos határidõ tûzésével
hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

4. A támogatás igénylésének általános feltételei

6. § (1) E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a fenntartó és a szállító egymással olyan szerzõdést kötött, amely
által biztosított termékek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek, és az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról
szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, különösen annak a követelménynek,
hogy a termékeket engedélyezett üzemben állították elõ, és megfelelnek a 853/2004/EK rendelet II. Mellékletének
I. Szakaszában meghatározott jelölési elõírásoknak.

(2) Támogatás abban az esetben is igénybe vehetõ, ha a fenntartó a szállítóval és a szállító által elõállított termékek
továbbértékesítését végzõ gazdálkodó szervezettel egyidejûleg köt szerzõdést.

(3) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a szerzõdés legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a) a kérelmezõ megnevezése,
b) közoktatási intézményenként (az OM azonosító feltüntetése mellett) – a bizottsági rendeletben foglaltaknak

megfelelõen –
ba) a teljesítés helyszíne,
bb) a tanítási, foglalkozási napok száma a 2. § (1) bekezdésben meghatározott idõszakra vonatkozóan,
bc) a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult óvodások, általános iskolai tanulók, középfokú iskolai tanulók, valamint

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók száma a támogatási
kérelemmel érintett, a 8. § (2) bekezdésében meghatározott idõszakokban,

bd) a támogatott termék átvételének módja,
be) a termékek kiszerelési módja, és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyiség,
bf) a szállítandó termék 7. § (5) bekezdésben foglaltak szerint számított tej egyenértékben megadott

mennyisége,
bg) az adott termékre vonatkozó egységár,
bh) a fizetés feltételei,
bi) a szállítási idõszak,
bj) a szállítások ütemezése,
bk) a kiosztások ütemezése,
bl) a szerzõdésmódosítás lehetõsége a szeptemberi tanulólétszám ismeretében.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a támogatás elõfinanszírozását kizárólag a fenntartó vállalhatja.
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(5) Amennyiben a szállító az elõfinanszírozó, úgy a fenntartó részére a leszállított termékekrõl számlát állít ki, amely
tételesen tartalmazza a termék 7. § (1) bekezdés szerinti pontos megnevezését – tej, illetve ízesített tej esetében annak
zsírtartalmát –, ellenértékét, valamint az ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja
meg az adott termékkategóriához a 13. §-ban meghatározott maximális összeget. A kiállított számlákon szerepelnie
kell a fenntartó nyilatkozatának, amellyel igazolja a szolgáltatás teljesítését.

(6) A fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret
kimerülése, illetve valamely jogosultsági feltétel – a fenntartó hibájából fakadó – nem teljesülése esetén a fenntartó
köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.

(7) A szerzõdõ felek a kérelmezõ személyét a 8. § (2) bekezdése szerinti idõszakokra eltérõen is meghatározhatják.
(8) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy a szerzõdésnek a kérelmezõ személyére vonatkozó elemét a felek

a már megkezdett – a 8. § (2) bekezdésében meghatározott – idõszak vonatkozásában ne módosítsák.
(9) Ha a fenntartó a 8. § (2) bekezdése szerinti valamely idõszakra szerzõdést kötött, az e rendelet szerinti támogatásra

akkor jogosult, ha ugyanazon idõszakra nem köt újabb szerzõdést.

5. A támogatható termékek köre

7. § (1) Az iskolatej program keretében a 2. § (1) bekezdés szerinti ellátotti kör részére a foglalkozási és a tanítási napokon
az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:
a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló,
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) XIII. mellékletének III. pontja
szerinti teljes tej, illetve 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásairól szóló
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: MÉ) 13. számú melléklet B rész 1.1.1. pontja szerinti ízesített
tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági rendelet I. melléklete I. kategória 
b) pontjának megfelelõen – a tejhányad legalább 90% (m/m) és az 1.3. pontja szerint zsíros vagy félzsíros
kategóriába esik (a továbbiakban együtt: I. kategória);

b) a tanácsi rendelet XIII. mellékletének III. pontja szerint zsírszegény tej (1,5–1,8% m/m%), a MÉ 13. számú melléklet
B rész 1.1.1. pontja szerint ízesített tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített késztermékben
– a bizottsági rendelet I. melléklete I. kategória b) pontjának megfelelõen – a tejhányad legalább 90% (m/m)
legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a MÉ 13. számú melléklet B rész 1.3. pontja szerint zsírszegény kategóriába 
esik (a továbbiakban: II. kategória);

c) a MÉ 13. számú melléklet B rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontban meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amely
a bizottsági rendelet I. melléklet III. kategóriájának megfelelõen 90 tömegszázalékban tartalmaz sajtot és megfelel 
a MÉ 13. számú melléklet B rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának (a továbbiakban:
III. kategória);

d) a MÉ 13. számú melléklet B rész 2.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott élõflórás savanyú natúr
tejkészítmény (natúr joghurt és kefir), amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória c) pontjának
megfelelõen 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: IV. kategória);

e) a MÉ 13. számú melléklet B rész 2.1.1. pont a) alpontjában meghatározott gyümölcslével vagy egyéb
ízesítõanyaggal ízesített élõflórás savanyú tejkészítmény, amely a bizottsági rendelet I. melléklet I. kategória
c) pontjának megfelelõen 90 tömegszázalékban tartalmaz tejet (a továbbiakban: V. kategória);

f) a MÉ 13. számú melléklet B rész 2.1.1. pont a) alpontjában meghatározott gyümölccsel ízesített, élõflórás savanyú
tejkészítmény, amely a bizottsági rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelõen 75 tömegszázalékban
tartalmaz tejet (a továbbiakban: VI. kategória).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell felelniük a 2. mellékletben meghatározott minõségi
követelményeknek.

(3) A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az óvodások, az általános iskolai tanulók, a középfokú iskolai tanulók,
valamint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók részére kerülhet
kiosztásra, azt a közoktatási intézmények más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használhatják fel.

(4) Amennyiben az általános iskolai tanuló, középfokú iskolai tanuló, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelésben-oktatásban részt vevõ tanuló, vagy óvodás az adott tanítási/foglalkozási napon már részesült az e rendelet 
szerint õt megilletõ és maximálisan kiosztható 0,25 liter, vagy ennek megfelelõ tejegyenértékû tejtermékbõl, az ezt
meghaladó mennyiségen felül további támogatás nem vehetõ igénybe.
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(5) A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei a következõk:
a) 1 liter kiszállított teljes, vagy félzsíros, vagy zsírszegény, az e rendelet elõírásainak megfelelõ hõkezelt fogyasztói

tejféleség vagy hõkezelt fogyasztói ízesített tejféleség, a natúr joghurt, és kefir, valamint a bizottsági rendelet
I. melléklet I. kategória c) pontjának megfelelõ ízesített joghurt 1 liter tej egyenértéknek felel meg,

b) 1 kg kiszállított, az e rendelet elõírásainak megfelelõ ömlesztett sajt 2,912 liter tejegyenértéknek felel meg,
c) 1 kg kiszállított, az e rendelet elõírásainak megfelelõ natúr joghurt, kefir, valamint a bizottsági rendelet I. melléklet

I. kategória c) pontjának megfelelõ ízesített joghurt 0,971 liter tejegyenértéknek felel meg,
d) 1 kg kiszállított, a bizottsági rendelet I. melléklet II. kategóriájának megfelelõ ízesített joghurt 0,9 liter

tejegyenértéknek felel meg.

6. A szerzõdés és a támogatási kérelem benyújtása

8. § (1) A kérelmezõ köteles a szerzõdés másolati példányát a szerzõdésben szereplõ elsõ szállítási napot követõ tizenöt
napon belül, a szerzõdésmódosítás másolati példányát a megkötésétõl számított tizenöt napon belül a székhelye
szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez benyújtani. A 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti idõszak esetében
a szerzõdés benyújtási határideje 2012. január 31.

(2) A kérelmezõ a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú támogatási kérelmét az MVH által rendszeresített és
a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon
a) a 2012. január 1. és 2012. február 29. közötti idõszakban,
b) a 2012. március 1. és 2012. április 30. közötti idõszakban,
c) a 2012. május 1. és a közoktatási intézmény nyári szünetének hivatalos kezdõ idõpontja közötti idõszakban,
d) a 2012. szeptember 1. és 2012. október 31. közötti idõszakban, és
e) a 2012. november 1. és 2012. december 31. közötti idõszakban
kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, idõszakonként egy alkalommal, személyesen vagy postai úton nyújthatja be
az adott idõszakot követõ harmadik hónap utolsó napjáig az MVH kérelmezõ székhelye szerint illetékes megyei
kirendeltségéhez.

(3) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, valamint a tagönkormányzatok támogatási kérelmét kizárólag
a társulási megállapodás szerinti gesztor önkormányzat nyújthatja be. A települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján alakított többcélú kistérségi társulás esetében a
(2) bekezdés szerinti támogatási kérelmet a többcélú kistérségi társulás nyújthatja be.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell az adott idõszakra vonatkozó, a támogatott termékek beszerzését igazoló
számlák másolati példányait és azok összesítõjét, amely összesítõnek minden számla vonatkozásában tartalmaznia
kell a számlákon szereplõ, leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás,
általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, integráltan nevelt általános iskola, szakiskola,
középfokú iskola tanuló) bontásban. Intézményfenntartó társulás, valamint többcélú kistérségi társulás esetében,
azok 2012. évi elsõ támogatási kérelméhez csatolni kell az önkormányzatok által kötött társulási megállapodás
másolati példányát.

(5) Az MVH a hiánytalan és jogszerû támogatási kérelmekrõl a beérkezést követõ 45 napon belül döntést hoz, és
haladéktalanul elrendeli a támogatás jogos összegének a kérelmezõ által az ügyfél-nyilvántartási rendszerben
megadott fizetési számlára történõ átutalását.

(6) Az MVH a hiányosan beküldött támogatási kérelmek tekintetében tizenöt napos határidõ tûzésével hiánypótlásra
szólítja fel a kérelmezõt.

7. Támogatási rendszer

9. § (1) Az óvodások, az általános iskolai tanulók, valamint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban
részt vevõ tanulók ellátása esetén az iskolatej program lebonyolítása a bizottsági rendelet szerinti támogatás
összegéig közösségi forrásból és ehhez kapcsolódóan a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésében
meghatározott forrásból kerül finanszírozásra.

(2) A közösségi támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor az euróval kapcsolatos agromonetáris
rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes
rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdésének
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megfelelõen az adott támogatási idõszakban annak az idõszaknak a kezdõ napján érvényes, az Európai Központi Bank
által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolyamot kell alapul venni, amelyre a támogatási kérelem vonatkozik.

(3) A fenntartók székhelyük alapján az e rendelet 4–6. melléklete szerint kerülnek az igényelhetõ támogatási mérték
tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a fenntartó székhelye szerinti önkormányzatnak
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 4. számú melléklete szerinti
jövedelemdifferenciálódás mérséklésében év végén elfoglalt pozíciója, valamint 2009–2010. évi önhibáján kívüli
hátrányos helyzete figyelembevételével történik.

8. Általános iskolások, óvodások, valamint a középiskolások ellátásának támogatása

10. § (1) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ támogatás mértéke a 4. melléklet szerinti székhelyû fenntartó
esetében a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka.

(2) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ támogatás mértéke az 5. melléklet szerinti székhelyû fenntartó
esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és
a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási alap-felsõhatár – különbözetének ötven százaléka.

(3) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ támogatás mértéke a 6. melléklet szerinti székhelyû fenntartó
esetében a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és
a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási alap-felsõhatár – különbözetének húsz százaléka.

(4) A megyei intézményfenntartó szervek, országos kisebbségi önkormányzatok, gesztor települési önkormányzatok,
alapítványok, egyházak, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény alapján alakított többcélú kistérségi társulások fenntartásában mûködõ iskolák esetében a 4–6. melléklet
szerinti besorolás alapja – az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a közoktatási intézmény székhelye, a székhelyen
kívül más településen mûködõ intézményegység esetén pedig az a település, ahol a tagintézmény mûködik.

(5) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók esetében igényelhetõ támogatási összeg a tejtermékek bruttó
vételárának száz százaléka függetlenül attól, hogy a tanuló gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval
együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben, oktatásban, vagy fejlesztõiskolai oktatás keretében teljesíti a
tankötelezettségét.

11. § Az óvodások ellátására igényelhetõ támogatás mértéke a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint
a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár – de legfeljebb a 13. §-ban megjelölt támogatási
alap-felsõhatár – különbözetének ötven százaléka.

12. § A középfokú iskola tanulóinak ellátása esetén az iskolatej program lebonyolítása során a bizottsági rendeletben
meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhetõ támogatás.

9. Bruttó vételár

13. § E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a szerzõdés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb
a) az I. kategóriájú termékek esetében 27,6 Ft/dl,
b) a II. kategóriájú termékek esetében 13,2 Ft/dl,
c) a III. kategóriájú termékek esetében 1350 Ft/kg,
d) a IV. kategóriájú termék esetében 395 Ft/kg,
e) az V. kategóriájú termék esetében 460 Ft/kg,
f) a VI. kategóriájú termékek esetében 315 Ft/kg.

10. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenõrzés

14. § (1) Ha a kérelmezõ a 8. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségét határidõben nem teljesíti, az MVH a támogatási kérelmet
az érintett szerzõdések vonatkozásában elutasítja.

(2) A közoktatási intézmény köteles naprakész nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett tanulók, óvodások, valamint
az adott tanítási, foglalkozási napon jelen lévõ tanulók, óvodások számáról és a kiosztott tejtermékek mennyiségérõl
a 7. § (1) bekezdésében meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A közoktatási intézmény köteles a
nyilvántartás eredeti, a közoktatási intézmény igazgatója által jóváhagyott példányát az adott támogatási idõszak
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lejártát követõ öt évig megõrizni. Amennyiben az adott közoktatási intézmény több tagintézménnyel rendelkezik,
akkor a nyilvántartást tagintézményenként köteles vezetni.

(3) Ha a támogatás igénylõje a szállító, köteles naprakész nyilvántartást vezetni a közoktatási intézményekrõl, valamint
az ezeknek az intézményeknek szállított termékekrõl és azok mennyiségérõl.

(4) Az MVH a közoktatási intézményben, a fenntartónál, a szállítónál és annak alvállalkozójánál, valamint a szállító által
elõállított termékek továbbértékesítését végzõ gazdálkodó szervezetnél helyszíni ellenõrzést végezhet.

(5) Ha megállapítást nyer, hogy a közoktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat – különös
tekintettel a közoktatási intézmény naprakész nyilvántartási kötelezettségére, akkor – a (6) bekezdés szerinti kivétellel
– az érintett támogatás összege a fenntartónál a Tv. 69. §-a szerinti jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül.

(6) Ha a támogatás igénylõje a fenntartó, és a támogatás átutalását megelõzõ ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy
a közoktatási intézmény nem teljesítette az e rendeletben foglaltakat – különös tekintettel a közoktatási intézmény
naprakész nyilvántartási kötelezettségére –, akkor a kérelmezõ nem jogosult az érintett közoktatási intézmény
esetében igényelhetõ támogatás igénybevételére, valamint a Tv.-ben meghatározottak szerint mulasztási bírsággal
sújtható.

11. Az iskolatej programot népszerûsítõ plakát

15. § A bizottsági rendelet 16. cikkében foglaltak alapján minden, az iskolatej programban résztvevõ intézménynek egy
– a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelõ –, az iskolatej programot
népszerûsítõ plakátot kell elhelyeznie az intézmény fõbejáratánál.

12. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. § Ez a rendelet az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi
támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

14. Módosító rendelkezés

18. § Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az
ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl 
szóló 25/2011. (IV. 7.) VM rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az MVH a támogatásra bejelentett állatokról szóló döntést legkésõbb 2012. január 15-éig közli a mezõgazdasági
termelõvel.”

15. Hatályon kívül helyezõ rendelkezés

19. § Hatályát veszti a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelethez

Jóváhagyási kérelem adattartalma

1. Kérelmezõ regisztrációs száma.
2. Kérelmezõ azonosító adatai.
3. Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.
4. A támogatás igénylõjének megjelölése (szállító/települési önkormányzat/intézményfenntartó társulás gesztor

önkormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/megyei intézményfenntartó szerv/országos 
kisebbségi önkormányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházközség/egyéb).

5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek, közoktatásban részt vevõ iskolák
I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú tanulói, a közoktatásban részt vevõ iskolák
I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú, gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ
általános iskolai tanulók, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulói/szakiskolai, vagy középfokú iskola
tanulói).

6. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy:
6.1. a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történõ kiosztásáért felelõsséget vállal;
6.2. a tejtermékeket csak azon intézmény vagy intézmények általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy középfokú iskola

tanulóinak, és óvodai nevelésben részesülõ gyermekek részére biztosítja, aki vagy akik tekintetében a támogatást
közvetve vagy közvetlenül kérelmezi;

6.3. a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használja fel, és biztosítja, hogy a fenntartott intézmények sem
használják fel ilyen célra;

6.4. olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezet, amely közoktatási
intézményenként tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget
termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás, általános iskolai tanuló, gyógypedagógiai tanterv alapján
tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanuló, szak-, vagy középfokú iskola tanuló) bontásban, valamint az
egyes közoktatási intézményekbe felvett tanulók, óvodások számát (havi lebontásban), és az adott
tanítási/foglalkozási napon jelenlévõ tanulók, óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti
mennyiségét;

6.5. a helyszíni ellenõrzés lefolytatása során az ellenõrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzését elõsegíti, valamint az általa
vezetett nyilvántartásokat és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratot szükség esetén az ellenõrök rendelkezésre
bocsátja;

6.6. az MVH tudomására hoz mindennemû, a jóváhagyási kérelemben szereplõ adatokkal kapcsolatos változást,
a változástól számított tizenöt napon belül,

6.7. a kérelmezõ kijelentése arra vonatkozóan, hogy a jóváhagyási kérelemben és a mellékletben feltüntetett adatok
a valóságnak megfelelnek.

7. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
8. Kérelmezõ aláírása.
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2. melléklet a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelethez

Az iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása
Az iskolatej programban forgalmazható tejkészítmények a 7. § (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott,
tehéntejbõl készített termékek, és amelyeket az óvodákba beíratott gyermekek, a közoktatásban résztvevõ iskolák
I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú tanulói, illetve a középfokú iskolák tanulóinak
osztanak ki.

2. Minõségi követelmények
2.1. A termékek minõségi, élelmiszer-biztonsági jellemzõinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelölésének,

szállítási, tárolási és kiosztási körülményeinek meg kell felelnie a hatályos európai uniós és hazai elõírásoknak.
2.2. A tejtermékek a hõkezelésének módjától függõen

a) Pasztõrözöttek
b) Ultramagas hõmérsékleten hõkezeltek (UHT) lehetnek.

3. Speciális szállítási és tárolási követelmények
3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességû szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak,

valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a közoktatási
intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetõségeihez.

3.2. A hûtést igénylõ termékeket úgy kell szállítani, hogy hõmérsékletük a szállítás teljes idõtartama alatt ne haladja meg
az elõállító által a terméken feltüntetett tárolási hõmérsékletet, amely legfeljebb +6 °C hõmérséklet lehet. Azoknak
az intézményeknek, amelyeknek nincs megfelelõ kapacitásuk a beérkezõ, hûtve tárolást igénylõ termékek hûtve
tárolására, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást követõ két órán belül a tanulók, középfokú iskola
tanulói, óvodások elfogyaszthassák.

3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hûtést igénylõ és el nem fogyasztott termékek hûtve tárolásának
feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség
elõírásszerû megsemmisítésérõl. A fel nem használt iskolatej gyártó üzembe történõ visszaszállítása nem
engedélyezett.

3.4. Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék a
csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidõig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hõmérsékleten
hõkezelt termékek szobahõmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett minõségmegõrzési határidõig
tárolhatók.

3.5. Nagyobb kiszerelési egységû termék (ún. lédig termék) kiosztását az élelmiszerbiztonság veszélyeztetése nélkül úgy
kell elvégezni, hogy a termékben minõségi romlás ne következzék be.
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3. melléklet a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelethez

I. Támogatási kérelem fõlapjának adattartalma

1. Kérelmezõ regisztrációs száma.
2. Kérelmezõ azonosító adatai.
3. Kérelmezõ kapcsolattartási adatai.
4. A támogatás igénylõjének megjelölése (szállító/települési önkormányzat/intézményfenntartó társulás gesztor

önkormányzata/intézményfenntartó társulásban nem tag önkormányzat/megyei intézményfenntartó szerv/országos 
kisebbségi önkormányzat/gesztor önkormányzat/többcélú kistérségi társulás/alapítvány/egyházközség/egyéb).

5. Ellátotti kör megjelölése (óvodai nevelésben részt vevõ gyermekek/közoktatásban részt vevõ iskolák
I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú tanulói/a közoktatásban részt vevõ iskolák
I–VIII. évfolyamára beíratott, vagy ennek megfelelõ korosztályú, gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ
általános iskolai tanulók, vagy integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulói/szakiskolai, vagy középfokú iskola
tanulói).

6. A támogatási idõszak megjelölése [I. idõszak (2012. január–február); II. idõszak (2012. március–április); III. idõszak
(2012. május–oktatási/nevelési intézmény nyári szünetének hivatalos kezdõ napja); IV. idõszak
(2012. szeptember–október); V. idõszak (2012. november–december)].

7. Szállítói igénylés esetén az igényelt támogatásban érintett fenntartók felsorolása.
8. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mûködtetett általános iskola vagy általános iskolák adatai

(az általános iskolában iskolatej-ellátásban részesülõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási
idõszakonként; az általános iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).

9. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által fenntartott, gyógypedagógiai tanterv alapján mûködõ, vagy
integráltan nevelt sajátos nevelési igényû tanulók ellátását biztosító általános iskola vagy általános iskolák adatai
(az általános iskolában iskolatej-ellátásban részesülõ általános iskolai tanulók átlaglétszáma támogatási
idõszakonként; az általános iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ napja).

10. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mûködtetett szak-, vagy középfokú iskola vagy iskolák adatai
(a szak-, vagy középfokú iskolában iskolatej-ellátásban részesülõ szak-, vagy középfokú iskolai tanulók átlaglétszáma
támogatási idõszakonként; a szak-, vagy középfokú iskola neve; OM azonosító száma; nyári szünet hivatalos kezdõ
napja).

11. Az igényelt támogatásban érintett fenntartó által mûködtetett óvoda vagy óvodák adatai (az óvodában tejtermék
ellátásban részesülõ óvodások átlaglétszáma támogatási idõszakonként; az óvoda neve; OM azonosító száma; nyári
szünet hivatalos kezdõ napja).

12. Kiszállított tejtermékek tejegyenérték mennyisége (kiszállított termékek tejegyenértékét a 7. § (5) pontjában leírtak
szerint kell literben meghatározni + kiszállított ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben; óvodások/általános
iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy
középfokú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen literben).

13. Kiosztott tejtermékek tejegyenérték mennyiség (kiosztott termékek tejegyenértékét a 7. § (5) pontjában leírtak szerint
kell literben meghatározni + kiosztott ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben: óvodások/általános
iskolások/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy
középfokú iskola tanulói részére kiosztott tejegyenérték mennyiség külön-külön és összesen literben).

14. A kiosztott tejmennyiség alapján igényelt támogatás összege (óvodások/általános iskolai tanulók/gyógypedagógiai
tanterv alapján tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanulók/szak-, vagy középiskolások ellátása esetében
igényelt támogatás forintban).

15. Csatolt dokumentumok száma.
16. A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy a jelen támogatási kérelmében feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,

valamint arról, hogy az MVH tudomására hoz mindennemû, a jóváhagyási, valamint a támogatási kérelemben szereplõ 
adatokkal kapcsolatos változást a változástól számított tizenöt napon belül.

17. Mellékletek az adott támogatási idõszakra vonatkozó számlákon szereplõ, leszállított termékmennyiség
termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján
tanuló, vagy integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-, vagy középfokú iskola tanuló) bontásban.

18. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
19. Kérelmezõ aláírása
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4. melléklet a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelethez

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1 0212548 Abaliget
2 1024554 Abasár
3 0526718 Abaújkér
4 1104428 Ács
5 1318573 Acsa
6 1023241 Adács
7 1406080 Ádánd
8 1907302 Adásztevel
9 1931307 Adorjánháza

10 0317686 Ágasegyháza
11 0804880 Ágfalva
12 0829407 Agyagosszergény
13 1508776 Ajak
14 0321944 Akasztó
15 0533093 Alacska
16 0726824 Alap
17 1625265 Alattyán
18 0715176 Alcsútdoboz
19 1006345 Aldebrõ
20 0213329 Almamellék
21 0429595 Almáskamarás
22 0927641 Álmosd
23 0520482 Alsóberecki
24 0519664 Alsódobsza
25 1729665 Alsónána
26 2019512 Alsónemesapáti
27 1930526 Alsóörs
28 2032081 Alsópáhok
29 0725283 Alsószentiván
30 0233279 Alsószentmárton
31 1822725 Alsóújlak
32 0529814 Alsóvadász
33 0616197 Ambrózfalva
34 1529975 Anarcs
35 1428714 Andocs
36 1134227 Annavölgy
37 1520303 Apagy
38 1333561 Apaj
39 1726125 Aparhant
40 0614252 Apátfalva
41 1808873 Apátistvánfalva
42 1007241 Apc
43 0321148 Apostag
44 1509353 Aranyosapáti
45 0514331 Arló
46 0509362 Arnót
47 0503771 Arnót
48 0503823 Ároktõ
49 0619062 Árpádhalom
50 0610339 Ásotthalom
51 0826921 Ásványráró

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

52 0504233 Aszaló
53 1123852 Ászár
54 1006503 Átány
55 1016090 Atkár
56 1732735 Attala
57 0205403 Babarc
58 1430474 Babócsa
59 1428316 Bábonymegyer
60 0815042 Babót
61 0310180 Bácsbokod
62 0327234 Bácsborsód
63 1922327 Badacsonytomaj
64 1309131 Bag
65 0920011 Bagamér
66 2030368 Bagod
67 0828769 Bágyogszovát
68 1129212 Baj
69 1817020 Bajánsenye
70 1116744 Bajna
71 1129355 Bajót
72 2004738 Bak
73 0915167 Bakonszeg
74 1923746 Bakonybél
75 0708730 Bakonycsernye
76 1929513 Bakonyjákó
77 1925991 Bakonynána
78 1930410 Bakonyoszlop
79 1125229 Bakonysárkány
80 1922813 Bakonyszentkirály
81 0805944 Bakonyszentlászló
82 1122381 Bakonyszombathely
83 0629106 Baks
84 0203975 Baksa
85 0518184 Baktakék
86 1213657 Balassagyarmat
87 0623676 Balástya
88 1011527 Balaton
89 1912238 Balatonederics
90 1419460 Balatonendréd
91 1420729 Balatonfenyves
92 1929461 Balatonfõkajár
93 1407117 Balatonföldvár
94 1407375 Balatonkeresztúr
95 1416601 Balatonszabadi
96 1424907 Balatonszárszó
97 1422822 Balatonszemes
98 1421324 Balatonszentgyörgy
99 1903559 Balatonvilágos

100 1526958 Balkány
101 0313408 Ballószög
102 0902918 Balmazújváros
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

103 0325937 Balotaszállás
104 1131422 Bana
105 0525159 Bánhorváti
106 2008439 Bánokszentgyörgy
107 0521953 Bánréve
108 1526480 Barabás
109 0707047 Baracs
110 0708581 Baracska
111 0926693 Báránd
112 0806196 Barbacs
113 1432799 Barcs
114 1403735 Bárdudvarnok
115 1220048 Bárna
116 1711712 Báta
117 0303656 Bátmonostor
118 1502990 Bátorliget
119 0418102 Battonya
120 0311961 Bátya
121 2024864 Batyk
122 2018698 Bázakerettye
123 2023144 Becsehely
124 1212016 Becske
125 2018360 Becsvölgye
126 1420710 Bedegkér
127 0933446 Bedõ
128 0506929 Bekecs
129 0426189 Békéssámson
130 0402680 Békésszentandrás
131 1004400 Bekölce
132 1033260 Bélapátfalva
133 0810588 Beled
134 1417127 Beleg
135 0419390 Bélmegyer
136 0708466 Beloiannisz
137 1325098 Bénye
138 1232911 Bér
139 1202389 Bercel
140 1520677 Beregsurány
141 0918467 Berekböszörmény
142 1634005 Berekfürdõ
143 1209034 Berkenye
144 0216461 Berkesd
145 1507472 Berkesz
146 1318777 Bernecebaráti
147 0526356 Berzék
148 1430119 Berzence
149 1513639 Besenyõd
150 1027517 Besenyõtelek
151 1611305 Besenyszög
152 0716346 Besnyõ
153 1521227 Beszterec
154 0829805 Bezenye
155 0810560 Bezi

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

156 0213310 Bicsérd
157 0919956 Biharkeresztes
158 0924828 Biharnagybajom
159 0929887 Bihartorda
160 0429610 Biharugra
161 0204899 Bikal
162 1502945 Biri
163 1829203 Boba
164 2017543 Bocfölde
165 1022354 Boconád
166 0308305 Bócsa
167 0934102 Bocskaikert
168 0718254 Bodajk
169 1410506 Bodrog
170 0523737 Bodroghalom
171 0530784 Bodrogkeresztúr
172 0533808 Bodrogkisfalud
173 0514401 Bodrogolaszi
174 0505926 Bódvaszilas
175 0525195 Bogács
176 0232151 Bogád
177 0221892 Bogádmindszent
178 1703425 Bogyiszló
179 0914137 Bojt
180 1107311 Bokod
181 1003452 Boldog
182 0514474 Boldogkõváralja
183 0508396 Boldva
184 1418120 Bolhó
185 0608192 Bordány
186 0206725 Borjád
187 0319327 Borota
188 2010056 Borsfa
189 0530669 Borsodbóta
190 0506707 Borsodivánka
191 0505315 Borsodnádasd
192 0530207 Borsodszentgyörgy
193 0516799 Borsodszirák
194 1209894 Borsosberény
195 1930252 Borzavár
196 1522239 Botpalád
197 1805476 Bõ
198 1426532 Böhönye
199 1511299 Bököny
200 1706558 Bölcske
201 0833950 Bõny
202 0806619 Börcs
203 0815501 Bõsárkány
204 0413471 Bucsa
205 2020613 Búcsúszentlászló
206 0332823 Bugac
207 1519707 Buj
208 1214234 Buják
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

209 1417358 Buzsák
210 0527890 Bükkaranyos
211 0223162 Bükkösd
212 1010621 Bükkszenterzsébet
213 0508022 Bükkszentkereszt
214 0532887 Bükkzsérc
215 0713152 Cece
216 1509681 Cégénydányád
217 1320640 Ceglédbercel
218 1203665 Cered
219 1622938 Cibakháza
220 0503939 Cigánd
221 1719284 Cikó
222 0815954 Cirák
223 0431334 Csabacsûd
224 0730544 Csabdi
225 1930924 Csabrendek
226 1512928 Csaholc
227 1916072 Csajág
228 1803911 Csákánydoroszló
229 0705360 Csákberény
230 0720002 Csákvár
231 0602121 Csanádalberti
232 0420455 Csanádapáca
233 0605379 Csanádpalota
234 1016841 Csány
235 0219901 Csányoszró
236 0622293 Csanytelek
237 1529416 Csaroda
238 1116416 Császár
239 0310472 Császártöltés
240 0326471 Csátalja
241 0316373 Csávoly
242 1230270 Csécse
243 1526107 Csegöld
244 1819488 Csehi
245 1812724 Csehimindszent
246 1305184 Csemõ
247 1823816 Csempeszkopács
248 0632285 Csengele
249 1530641 Csenger
250 1524095 Csengersima
251 1526851 Csengerújfalu
252 0312344 Csengõd
253 1809070 Csénye
254 0508493 Csenyéte
255 1613170 Csépa
256 1812140 Csepreg
257 0506974 Cserépfalu
258 1222594 Cserhátsurány
259 1605795 Cserkeszõlõ
260 0528459 Csernely
261 2007135 Cserszegtomaj

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

262 2002583 Csesztreg
263 1931699 Csetény
264 1318476 Csévharaszt
265 0315699 Csikéria
266 1730094 Csikóstõttõs
267 1826064 Csipkerek
268 0505333 Csobád
269 0520774 Csobaj
270 1306822 Csobánka
271 0721908 Csókakõ
272 1405971 Csokonyavisonta
273 1118926 Csolnok
274 0312025 Csólyospálos
275 1333118 Csomád
276 2031149 Csonkahegyhát
277 1902185 Csopak
278 0709779 Csór
279 1932878 Csót
280 1932814 Csögle
281 0912450 Csökmõ
282 1424314 Csököly
283 2029364 Csömödér
284 0706734 Csõsz
285 1326985 Csõvár
286 1421315 Csurgó
287 1917172 Dabronc
288 1133163 Dad
289 1122910 Dág
290 1729230 Dalmand
291 1331811 Dánszentmiklós
292 1318397 Dány
293 1431352 Darány
294 0821865 Darnózseli
295 0734342 Daruszentmiklós
296 0914678 Darvas
297 0310533 Dávod
298 1724989 Decs
299 0504686 Dédestapolcsány
300 0732753 Dég
301 1212511 Dejtár
302 1309973 Délegyháza
303 1517756 Demecser
304 0207773 Dencsháza
305 0905573 Derecske
306 0607834 Derekegyház
307 0624077 Deszk
308 1206743 Diósjenõ
309 0232373 Diósviszló
310 0433190 Doboz
311 0630535 Dóc
312 0525690 Domaháza
313 0613383 Domaszék
314 0424031 Dombegyház

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 151. szám 37725



Sor-
szám

KSH Önkormányzat

315 1514508 Dombrád
316 1304808 Domony
317 1007515 Domoszló
318 1030261 Dormánd
319 1224439 Dorogháza
320 1702565 Döbrököz
321 1503647 Döge
322 1329647 Dömsöd
323 0217419 Drávafok
324 0228608 Drávaszabolcs
325 0221698 Drávasztára
326 1208156 Drégelypalánk
327 1902936 Dudar
328 1133835 Dunaalmás
329 1325362 Dunabogdány
330 0321069 Dunaegyháza
331 0312566 Dunafalva
332 0307861 Dunapataj
333 0821078 Dunaszeg
334 0209186 Dunaszekcsõ
335 0311606 Dunaszentbenedek
336 1709539 Dunaszentgyörgy
337 0815875 Dunaszentpál
338 0314766 Dunatetétlen
339 0307612 Dunavecse
340 0304109 Dusnok
341 0914614 Ebes
342 0816708 Écs
343 1017181 Ecséd
344 1204251 Ecseg
345 0409432 Ecsegfalva
346 1324518 Ecser
347 0510728 Edelény
348 0228918 Egerág
349 1012821 Egerbakta
350 1026019 Egerbocs
351 1016610 Egercsehi
352 1002981 Egerfarmos
353 1013648 Egerszólát
354 2033428 Egervár
355 1828796 Egervölgy
356 0820288 Egyed
357 0915741 Egyek
358 1217659 Egyházasdengeleg
359 0815237 Egyházasfalu
360 0216498 Egyházasharaszti
361 0227401 Egyházaskozár
362 1825946 Egyházasrádóc
363 0720358 Elõszállás
364 0504677 Emõd
365 1532328 Encsencs
366 1225496 Endrefalva
367 0815033 Enese

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

368 1518528 Eperjeske
369 1129638 Epöl
370 0525326 Erdõbénye
371 0522503 Erdõhorváti
372 1313480 Erdõkertes
373 1028556 Erdõkövesd
374 1222655 Erdõkürt
375 0218704 Erdõsmecske
376 1221795 Erdõtarcsa
377 1024235 Erdõtelek
378 1020118 Erk
379 0311864 Érsekcsanád
380 0333589 Érsekhalma
381 1221582 Érsekvadkert
382 0925469 Esztár
383 2006178 Eszteregnye
384 1106664 Ete
385 1215370 Etes
386 0702316 Etyek
387 1523250 Fábiánháza
388 0619974 Fábiánsebestyén
389 1718980 Fadd
390 0502741 Fáj
391 0303230 Fajsz
392 0833996 Farád
393 0534272 Farkaslyuk
394 1309122 Farmos
395 1616647 Fegyvernek
396 0732203 Fehérvárcsurgó
397 1020747 Feldebrõ
398 0622646 Felgyõ
399 1813587 Felsõcsatár
400 0509742 Felsõdobsza
401 0333598 Felsõlajos
402 1715820 Felsõnána
403 0532762 Felsõnyárád
404 1717914 Felsõnyék
405 1924369 Felsõörs
406 1306035 Felsõpakony
407 1224323 Felsõpetény
408 2021476 Felsõrajk
409 0302954 Felsõszentiván
410 0208819 Felsõszentmárton
411 1823287 Felsõszölnök
412 1016328 Felsõtárkány
413 0531671 Felsõtelekes
414 0523533 Felsõvadász
415 1522415 Fényeslitke
416 0812414 Fertõrákos
417 0302149 Foktõ
418 0517932 Fony
419 0633020 Forráskút
420 0530483 Forró
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

421 0609210 Földeák
422 0903258 Földes
423 0522123 Fulókércs
424 0916993 Furta
425 0706114 Füle
426 0922150 Fülöp
427 0333622 Fülöpjakab
428 0314058 Fülöpszállás
429 1717950 Fürged
430 0517109 Füzér
431 0511378 Füzérkomlós
432 0918175 Gáborján
433 1513727 Gacsály
434 0409511 Gádoros
435 2012991 Galambok
436 1225663 Galgaguta
437 1313295 Galgagyörk
438 1319503 Galgahévíz
439 1327128 Galgamácsa
440 1406451 Gamás
441 0715750 Gánt
442 0331848 Gara
443 0510904 Garadna
444 0710296 Gárdony
445 0326383 Gátér
446 1505801 Gávavencsellõ
447 1503629 Géberjén
448 0303577 Géderlak
449 1505670 Gégény
450 0523719 Gelej
451 2008068 Gellénháza
452 2012089 Gelse
453 1513000 Gemzse
454 1824183 Gencsapáti
455 1826152 Gérce
456 0407393 Gerendás
457 0202857 Geresdlak
458 1705731 Gerjen
459 1830942 Gersekarát
460 0417394 Geszt
461 0515608 Gesztely
462 1528893 Geszteréd
463 0521564 Girincs
464 1309441 Gomba
465 0233233 Gödre
466 1430571 Gölle
467 0515936 Gönc
468 0802060 Gönyû
469 0916568 Görbeháza
470 0230438 Görcsöny
471 1414599 Görgeteg
472 1529443 Gulács
473 2002097 Gutorfölde

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

474 0826860 Gyarmat
475 1430960 Gyékényes
476 2023302 Gyenesdiás
477 0218315 Gyód
478 0820400 Gyömöre
479 1811943 Gyöngyösfalu
480 1017534 Gyöngyöshalász
481 1013338 Gyöngyösoroszi
482 1008323 Gyöngyöspata
483 1019123 Gyöngyössolymos
484 1028088 Gyöngyöstarján
485 0808721 Gyõrasszonyfa
486 1725539 Györe
487 0505069 Györgytarló
488 1712326 Györköny
489 0813198 Gyõrladamér
490 0831316 Gyõrság
491 0819309 Gyõrsövényház
492 0815653 Gyõrszemere
493 1510126 Gyõrtelek
494 0807481 Gyõrújbarát
495 0831787 Gyõrújfalu
496 1809724 Gyõrvár
497 0815228 Gyõrzámoly
498 1507676 Gyulaháza
499 1730359 Gyulaj
500 0715918 Gyúró
501 1533774 Gyüre
502 2010269 Hahót
503 0926170 Hajdúbagos
504 0910393 Hajdúhadház
505 0931097 Hajdúsámson
506 0917473 Hajdúszovát
507 1915361 Hajmáskér
508 0318759 Hajós
509 0826790 Halászi
510 1907898 Halimba
511 0527942 Halmaj
512 0525104 Hangony
513 0723427 Hantos
514 1714164 Harc
515 0807649 Harka
516 0308350 Harkakötöny
517 1408837 Háromfa
518 0505847 Harsány
519 0318458 Harta
520 0812308 Hédervár
521 0817905 Hegyeshalom
522 1832188 Hegyfalu
523 1818032 Hegyhátszentjakab
524 0818403 Hegykõ
525 1203993 Héhalom
526 0506655 Hejõbába
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527 0504604 Hejõkeresztúr
528 0516780 Hejõpapi
529 0304093 Helvécia
530 0929391 Hencida
531 0530137 Hercegkút
532 0312937 Hercegszántó
533 1020242 Heréd
534 1111891 Héreg
535 1923658 Herend
536 1309849 Hernád
537 0524165 Hernádkak
538 0519840 Hernádvécse
539 1409928 Hetes
540 0207126 Hetvehely
541 1010241 Hevesaranyos
542 1313949 Hévízgyörk
543 0206798 Hidas
544 0511697 Hidasnémeti
545 0525672 Hidvégardó
546 0227933 Himesháza
547 0804020 Himod
548 0233932 Hobol
549 1513019 Hodász
550 0531167 Hollóháza
551 1233242 Hollókõ
552 0327845 Homokmégy
553 1419150 Homokszentgyörgy
554 0521236 Homrogd
555 1004145 Hort
556 0904118 Hortobágy
557 1816887 Horvátzsidány
558 0230836 Hosszúhetény
559 0906266 Hosszúpályi
560 1726055 Hõgyész
561 0433297 Hunya
562 1525636 Ibrány
563 1411192 Igal
564 0525399 Igrici
565 1427784 Iharosberény
566 1811387 Ikervár
567 0820604 Ikrény
568 1509654 Ilk
569 0308095 Imrehegy
570 0508086 Ináncs
571 1332106 Inárcs
572 1426301 Inke
573 1704701 Iregszemcse
574 1010074 Istenmezeje
575 0831635 Iván
576 1831680 Ivánc
577 0713462 Iváncsa
578 1727711 Izmény
579 0505591 Izsófalva

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

580 1813958 Ják
581 0317923 Jakabszállás
582 1415927 Jákó
583 1507843 Jánkmajtis
584 1811679 Jánosháza
585 1622859 Jánoshida
586 0526657 Járdánháza
587 1517589 Jármi
588 1917437 Jásd
589 1622929 Jászágó
590 1630711 Jászalsószentgyörgy
591 1622202 Jászapáti
592 1615811 Jászboldogháza
593 1617978 Jászdózsa
594 1623579 Jászfelsõszentgyörgy
595 1625186 Jászjákóhalma
596 1311004 Jászkarajenõ
597 1622798 Jászkisér
598 1621111 Jászladány
599 1613514 Jászszentandrás
600 0308378 Jászszentlászló
601 1623135 Jásztelek
602 1513143 Jéke
603 0715972 Jenõ
604 1208712 Jobbágyi
605 1417279 Juta
606 1426453 Kadarkút
607 0812113 Kajárpéc
608 1714100 Kajdacs
609 1702033 Kakasd
610 1332230 Kakucs
611 1032179 Kál
612 1829957 Káld
613 1208642 Kálló
614 1531404 Kállósemjén
615 1406105 Kálmáncsa
616 1527225 Kálmánháza
617 0306442 Kalocsa
618 0716683 Káloz
619 0404279 Kamut
620 1502671 Kántorjánosi
621 1405272 Kánya
622 1015307 Kápolna
623 0721926 Kápolnásnyék
624 1409098 Kaposfõ
625 1418227 Kaposmérõ
626 1718962 Kaposszekcsõ
627 1406424 Kaposszerdahely
628 1914270 Káptalanfa
629 1005935 Karácsond
630 1405263 Karád
631 1218625 Karancsalja
632 1208855 Karancskeszi
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szám

KSH Önkormányzat

633 1226897 Karancsság
634 0521218 Karcsa
635 0530508 Karos
636 1330696 Kartal
637 0330605 Kaskantyú
638 0422752 Kaszaper
639 0311280 Katymár
640 1327827 Káva
641 0513374 Kázsmárk
642 0319789 Kecel
643 1104525 Kecskéd
644 2032902 Kehidakustány
645 1528431 Kék
646 1514359 Kékcse
647 0327571 Kelebia
648 0512034 Kelemér
649 0318166 Kéleshalom
650 1519992 Kemecse
651 1322345 Kemence
652 1812247 Kemenesmagasi
653 0210542 Kémes
654 0505458 Kenézlõ
655 1607418 Kengyel
656 1809937 Kenyeri
657 1028079 Kerecsend
658 1110995 Kerékteleki
659 1334166 Kerepes
660 1925654 Kerta
661 0412618 Kertészsziget
662 1231413 Keszeg
663 0529249 Kesznyéten
664 1129577 Kesztölc
665 0403461 Kétegyháza
666 1411174 Kéthely
667 1619813 Kétpó
668 0403106 Kétsoprony
669 0208572 Kétújfalu
670 0431574 Kevermes
671 0814748 Kimle
672 0702343 Kincsesbánya
673 0220552 Királyegyháza
674 0613666 Királyhegyes
675 0712636 Kisapostag
676 1519424 Kisar
677 0822886 Kisbajcs
678 1424493 Kisbárapáti
679 0833695 Kisfalud
680 0522840 Kisgyõr
681 0528875 Kishuta
682 1018281 Kisköre
683 0728990 Kisláng
684 1528477 Kisléta
685 1930173 Kislõd

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

686 0915477 Kismarja
687 1333738 Kismaros
688 1012502 Kisnána
689 1305227 Kisnémedi
690 0512399 Kistokaj
691 0626666 Kiszombor
692 0328158 Kisszállás
693 1102510 Kocs
694 1332771 Kocsér
695 1722433 Kocsola
696 1507445 Kocsord
697 1331361 Kóka
698 0917455 Kokad
699 1930182 Kolontár
700 0902167 Komádi
701 0516559 Komlóska
702 1527146 Komoró
703 1023995 Kompolt
704 0410287 Kondoros
705 0811262 Kóny
706 0925964 Konyár
707 0806895 Kópháza
708 0824633 Koroncó
709 1327687 Kosd
710 1324679 Kóspallag
711 1523728 Kótaj
712 0528547 Kovácsvágás
713 0206336 Kozármisleny
714 1516665 Kölcse
715 1710463 Kölesd
716 0217899 Kölked
717 1014535 Kömlõ
718 1107630 Kömlõd
719 1523612 Kömörõ
720 0313806 Kömpöc
721 0526602 Köröm
722 0410764 Körösnagyharsány
723 0412900 Köröstarcsa
724 1332975 Kõröstetétlen
725 0931130 Körösszakál
726 0908943 Körösszegapáti
727 1820109 Kõszegszerdahely
728 1418148 Kötcse
729 0406804 Kötegyán
730 0519576 Krasznokvajda
731 0734209 Kulcs
732 0305856 Kunadacs
733 0416045 Kunágota
734 0306044 Kunbaja
735 0307728 Kunbaracs
736 1605254 Kuncsorba
737 0329027 Kunfehértó
738 1623171 Kunmadaras
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KSH Önkormányzat

739 0331918 Kunpeszér
740 0331893 Kunszállás
741 1720507 Kurd
742 0511819 Kurityán
743 2019479 Kustánszeg
744 1428857 Kutas
745 0614410 Kübekháza
746 1428291 Lábod
747 1416258 Lad
748 0305786 Ladánybene
749 0707506 Lajoskomárom
750 0515857 Lak
751 0306202 Lakitelek
752 1411040 Lakócsa
753 0233330 Lánycsók
754 1521290 Laskod
755 1414863 Látrány
756 0804376 Lázi
757 1330809 Leányfalu
758 1125487 Leányvár
759 0833668 Lébény
760 0511660 Legyesbénye
761 0503531 Léh
762 2012575 Lenti
763 0707269 Lepsény
764 1921962 Lesenceistvánd
765 1917871 Lesencetomaj
766 0905768 Létavértes
767 2012122 Letenye
768 1322682 Letkés
769 1530979 Levelek
770 0222974 Lippó
771 1904552 Litér
772 1204871 Litke
773 1918856 Lókút
774 1526091 Lónya
775 1309140 Lórév
776 0719114 Lovasberény
777 2028167 Lovászi
778 1905087 Lovászpatona
779 0421209 Lõkösháza
780 1507995 Lövõpetri
781 1220190 Lucfalva
782 1202778 Ludányhalászi
783 0503902 Mád
784 0323357 Madaras
785 1729337 Madocsa
786 1516629 Magy
787 0727678 Magyaralmás
788 1410427 Magyaratád
789 0427906 Magyarbánhegyes
790 0225177 Magyarbóly
791 0605962 Magyarcsanád

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

792 1226967 Magyargéc
793 1926374 Magyargencs
794 0205430 Magyarhertelend
795 0903683 Magyarhomorog
796 1706017 Magyarkeszi
797 1803221 Magyarlak
798 0205412 Magyarmecske
799 1232407 Magyarnándor
800 1817288 Magyarszecsõd
801 0222600 Magyarszék
802 0227863 Majs
803 1304394 Makád
804 0519600 Makkoshotyka
805 1027696 Maklár
806 0527395 Mályi
807 1517826 Mándok
808 0723490 Mány
809 1922220 Marcaltõ
810 0812283 Máriakálnok
811 1304570 Márianosztra
812 1519655 Máriapócs
813 0610515 Maroslele
814 0625733 Mártély
815 1518874 Mátészalka
816 1019965 Mátraballa
817 1014872 Mátraderecske
818 1220075 Mátramindszent
819 1224332 Mátraszele
820 1233525 Mátraterenye
821 1230100 Mátraverebély
822 0716948 Mátyásdomb
823 0213444 Mecseknádasd
824 0827359 Mecsér
825 0430128 Medgyesegyháza
826 1730562 Medina
827 0521768 Megyaszó
828 0423931 Méhkerék
829 1529799 Méhtelek
830 1303692 Mende
831 0525618 Méra
832 1507463 Mérk
833 1423630 Mernye
834 1630234 Mesterszállás
835 1416106 Mesztegnyõ
836 0513833 Mezõcsát
837 1430854 Mezõcsokonya
838 0717552 Mezõfalva
839 0404206 Mezõgyán
840 0411873 Mezõhegyes
841 1626286 Mezõhék
842 0511323 Mezõkeresztes
843 0705689 Mezõkomárom
844 0519433 Mezõkövesd
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845 1532656 Mezõladány
846 1923560 Mezõlak
847 0518379 Mezõnagymihály
848 0511749 Mezõnyárád
849 0812812 Mezõörs
850 1025089 Mezõszemere
851 0706576 Mezõszentgyörgy
852 0729036 Mezõszilas
853 1031662 Mezõtárkány
854 0503443 Mezõzombor
855 2027526 Miháld
856 1904668 Mihályháza
857 0821980 Mihályi
858 1420905 Mike
859 1324466 Mikebuda
860 0924217 Mikepércs
861 1031282 Mikófalva
862 0524253 Mikóháza
863 1830599 Mikosszéplak
864 1531750 Milota
865 0621555 Mindszent
866 0216285 Mindszentgodisa
867 0330632 Miske
868 1126930 Mocsa
869 1317783 Mogyoród
870 1128255 Mogyorósbánya
871 2021014 Molnári
872 0507825 Monok
873 1334397 Monorierdõ
874 1924040 Monostorapáti
875 0925894 Monostorpályi
876 1720701 Mórágy
877 0802556 Mórichida
878 0833677 Mosonszentmiklós
879 0229540 Mozsgó
880 0521546 Múcsony
881 0502158 Muhi
882 2025210 Murakeresztúr
883 0411989 Murony
884 1519211 Nábrád
885 1806716 Nádasd
886 0713903 Nádasdladány
887 0928103 Nádudvar
888 1415909 Nágocs
889 1927979 Nagyalásony
890 1421652 Nagybajom
891 0426028 Nagybánhegyes
892 0325955 Nagybaracska
893 1216391 Nagybárkány
894 1429063 Nagyberény
895 1314775 Nagybörzsöny
896 0802495 Nagycenk
897 1522743 Nagycserkesz

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

898 1521485 Nagydobos
899 0233899 Nagydobsza
900 1718388 Nagydorog
901 1506488 Nagyecsed
902 0620914 Nagyér
903 1923180 Nagyesztergár
904 1026879 Nagyfüged
905 1527155 Nagyhalász
906 0202653 Nagyharsány
907 1621689 Nagyiván
908 0404242 Nagykamarás
909 2020589 Nagykapornak
910 0707001 Nagykarácsony
911 0908907 Nagykereki
912 1727182 Nagykónyi
913 1432805 Nagykorpád
914 1309991 Nagykovácsi
915 1615574 Nagykörû
916 1221102 Nagylóc
917 0732364 Nagylók
918 0832939 Nagylózs
919 0617233 Nagymágocs
920 1331732 Nagymaros
921 0214650 Nagynyárád
922 1223986 Nagyoroszi
923 0219877 Nagypall
924 0227164 Nagypeterd
925 0906309 Nagyrábé
926 2014979 Nagyrécse
927 1031486 Nagyréde
928 1606318 Nagyrév
929 0533181 Nagyrozvágy
930 1127076 Nagysáp
931 1425520 Nagyszakácsi
932 1706761 Nagyszékely
933 1527988 Nagyszekeres
934 0408244 Nagyszénás
935 0833543 Nagyszentjános
936 1323409 Nagytarcsa
937 1533783 Nagyvarsány
938 1919196 Nagyvázsony
939 0726134 Nagyvenyim
940 1028282 Nagyvisnyó
941 1508420 Napkor
942 1120163 Naszály
943 0528033 Nekézseny
944 2006169 Nemesapáti
945 1407913 Nemesdéd
946 1905652 Nemesgörzsöny
947 1902787 Nemesgulács
948 0332540 Nemesnádudvar
949 1417561 Nemesvid
950 1921759 Nemesszalók
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951 1715006 Németkér
952 1209797 Nézsa
953 1410959 Nikla
954 1204358 Nógrád
955 1232300 Nógrádkövesd
956 1212131 Nógrádmegyer
957 1208387 Nógrádsáp
958 1219497 Nógrádsipek
959 1227340 Nógrádszakál
960 1914757 Noszlop
961 1018810 Noszvaj
962 2003355 Nova
963 1029276 Novaj
964 0527191 Novajidrány
965 1229425 Nõtincs
966 1323038 Nyáregyháza
967 0323056 Nyárlõrinc
968 1320066 Nyársapát
969 0512885 Nyékládháza
970 0932294 Nyírábrány
971 0914003 Nyíracsád
972 1924004 Nyirád
973 0906187 Nyíradony
974 1515802 Nyírbéltek
975 1531158 Nyírbogát
976 1528802 Nyírbogdány
977 1507904 Nyírcsaholy
978 1525973 Nyírcsászári
979 1528440 Nyírgelse
980 1509238 Nyírgyulaj
981 1514696 Nyíribrony
982 1531477 Nyírjákó
983 1518290 Nyírkarász
984 1532452 Nyírkáta
985 1525928 Nyírkércs
986 1511095 Nyírlövõ
987 1511271 Nyírlugos
988 1512274 Nyírmada
989 0932382 Nyírmártonfalva
990 1523269 Nyírmeggyes
991 1526365 Nyírmihálydi
992 1510807 Nyírparasznya
993 1533145 Nyírpazony
994 1503878 Nyírpilis
995 1528060 Nyírtass
996 1513550 Nyírtelek
997 1509256 Nyírtét
998 1512098 Nyírtura
999 1516522 Nyírvasvári

1000 0504215 Nyomár
1001 0812955 Nyúl
1002 1304075 Ócsa
1003 1522284 Ófehértó

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1004 2027775 Óhíd
1005 0419257 Okány
1006 1926514 Olaszfalu
1007 0531778 Olaszliszka
1008 0221704 Old
1009 0522558 Onga
1010 0522628 Ónod
1011 1527924 Ópályi
1012 0612797 Ópusztaszer
1013 1416823 Ordacsehi
1014 0316276 Ordas
1015 0211730 Orfû
1016 0316939 Orgovány
1017 0534069 Ormosbánya
1018 0815121 Osli
1019 1832629 Ostffyasszonyfa
1020 1027216 Ostoros
1021 1419770 Osztopán
1022 0514492 Ózd
1023 1705661 Ozora
1024 1708961 Õcsény
1025 1628006 Öcsöd
1026 1531769 Ököritófülpös
1027 1812043 Ölbõ
1028 1526550 Ömböly
1029 1509025 Õr
1030 1308545 Õrbottyán
1031 0308679 Öregcsertõ
1032 1407056 Öreglak
1033 1203249 Õrhalom
1034 1810630 Õriszentpéter
1035 1629382 Örményes
1036 1924068 Õsi
1037 1925450 Öskü
1038 0802635 Öttevény
1039 0631079 Öttömös
1040 0515893 Pácin
1041 0318670 Páhi
1042 2029160 Páka
1043 2024271 Pakod
1044 0725751 Pákozd
1045 1709371 Pálfa
1046 0512362 Pálháza
1047 1434041 Pálmajor
1048 0302705 Pálmonostora
1049 0210135 Palotabozsok
1050 1205883 Palotás
1051 1322248 Pánd
1052 1823108 Pankasz
1053 0824305 Pannonhalma
1054 1527748 Pap
1055 1911855 Pápakovácsi
1056 1931255 Pápateszér
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1057 1907348 Papkeszi
1058 0526745 Parasznya
1059 1531972 Paszab
1060 1207409 Pásztó
1061 1207199 Patak
1062 1512186 Pátroha
1063 1523685 Pátyod
1064 0721786 Pázmánd
1065 0812715 Pázmándfalu
1066 1922451 Pécsely
1067 0216115 Pellérd
1068 1019567 Pély
1069 1318689 Penc
1070 1517084 Penészlek
1071 1532692 Penyige
1072 0815529 Pér
1073 1328185 Perbál
1074 0823773 Pereszteg
1075 0719354 Perkáta
1076 0533419 Perkupa
1077 1321847 Péteri
1078 1012070 Pétervására
1079 1517224 Petneháza
1080 1033686 Petõfibánya
1081 0315431 Petõfiszállás
1082 1211590 Piliny
1083 1307144 Piliscsaba
1084 1121874 Piliscsév
1085 1334148 Pilisjászfalu
1086 1114669 Pilismarót
1087 1305290 Pilisszántó
1088 1318731 Pilisszentkereszt
1089 1308457 Pilisszentlászló
1090 1719585 Pincehely
1091 1503391 Piricse
1092 0315398 Pirtó
1093 0606284 Pitvaros
1094 0911837 Pocsaj
1095 1511244 Pócspetri
1096 0217242 Pogány
1097 2021050 Pókaszepetk
1098 0717525 Polgárdi
1099 1517215 Porcsalma
1100 1022196 Poroszló
1101 1923515 Porva
1102 2009867 Pölöske
1103 1733570 Pörböly
1104 0521272 Prügy
1105 1513860 Pusztadobos
1106 0405397 Pusztaföldvár
1107 1719938 Pusztahencse
1108 1419026 Pusztakovácsi
1109 2006530 Pusztamagyaród

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1110 0606354 Pusztamérges
1111 1615246 Pusztamonostor
1112 0729018 Pusztaszabolcs
1113 2026639 Pusztaszentlászló
1114 0628592 Pusztaszer
1115 1323083 Pusztavacs
1116 0717774 Pusztavám
1117 1315583 Pusztazámor
1118 0527410 Putnok
1119 0812964 Püski
1120 1321388 Püspökhatvan
1121 0910162 Püspökladány
1122 1807278 Püspökmolnári
1123 1304303 Püspökszilágy
1124 0833701 Rábacsécsény
1125 1826736 Rábagyarmat
1126 1803197 Rábahídvég
1127 0825335 Rábapatona
1128 1826073 Rábapaty
1129 0824721 Rábapordány
1130 0815273 Rábaszentandrás
1131 0815422 Rábatamási
1132 0702015 Ráckeresztúr
1133 1302370 Rád
1134 0506053 Ragály
1135 0826587 Rajka
1136 0529717 Rakaca
1137 0516133 Rakacaszend
1138 1614207 Rákóczifalva
1139 1612423 Rákócziújfalu
1140 1531857 Ramocsaháza
1141 0531909 Rásonysápberencs
1142 0512469 Rátka
1143 0821801 Ravazd
1144 1009609 Recsk
1145 1130012 Réde
1146 2031592 Rédics
1147 1715459 Regöly
1148 0326310 Rém
1149 0531884 Répáshuta
1150 1521573 Rétközberencs
1151 1905625 Révfülöp
1152 0509317 Révleányvár
1153 2023898 Rezi
1154 0519220 Ricse
1155 1228884 Rimóc
1156 1426754 Rinyaszentkirály
1157 1524581 Rohod
1158 1212195 Romhány
1159 0204516 Rózsafa
1160 1517428 Rozsály
1161 1027650 Rózsaszentmárton
1162 0613161 Röszke
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1163 0523029 Rudabánya
1164 0534120 Rudolftelep
1165 1810597 Rum
1166 0603966 Ruzsa
1167 1212520 Ságújfalu
1168 1414942 Ságvár
1169 0527331 Sajóecseg
1170 0503081 Sajóhídvég
1171 0514313 Sajókaza
1172 0526949 Sajókeresztúr
1173 0527173 Sajólád
1174 0516638 Sajópetri
1175 0520738 Sajóvámos
1176 2027720 Salomvár
1177 0504729 Sály
1178 0926116 Sáp
1179 0925007 Sáránd
1180 2008101 Sárhida
1181 1126903 Sárisáp
1182 0425168 Sarkadkeresztúr
1183 0731802 Sárkeresztes
1184 0725344 Sárkeresztúr
1185 2014906 Sármellék
1186 0725140 Sárosd
1187 0527474 Sárospatak
1188 1704747 Sárpilis
1189 0923940 Sárrétudvari
1190 0731538 Sárszentágota
1191 1720817 Sárszentlõrinc
1192 0711776 Sárszentmihály
1193 1007180 Sarud
1194 0232160 Sásd
1195 0502875 Sáta
1196 0505120 Sátoraljaújhely
1197 0233482 Sátorhely
1198 1402051 Sávoly
1199 1427368 Segesd
1200 0525380 Selyeb
1201 0228741 Sellye
1202 1504491 Sényõ
1203 0720206 Seregélyes
1204 0532531 Serényfalva
1205 1725645 Sióagárd
1206 1008527 Sirok
1207 0812627 Sokorópátka
1208 0318218 Soltszentimre
1209 0319983 Soltvadkert
1210 0223472 Somberek
1211 1926569 Somlóvásárhely
1212 0223807 Somogyapáti
1213 1418078 Somogyfajsz
1214 1420330 Somogygeszti
1215 0229142 Somogyhárságy

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1216 1428963 Somogyjád
1217 1412876 Somogymeggyes
1218 1415626 Somogysámson
1219 1428723 Somogysárd
1220 1418546 Somogyszob
1221 1404853 Somogyudvarhely
1222 1421856 Somogyvámos
1223 1419442 Somogyvár
1224 1201526 Somoskõújfalu
1225 0733321 Soponya
1226 1807171 Sorkifalud
1227 1829692 Sorokpolány
1228 1214881 Sóshartyán
1229 1306840 Sóskút
1230 1822983 Sótony
1231 2019080 Söjtör
1232 1824800 Söpte
1233 1131990 Súr
1234 0321245 Sükösd
1235 1321713 Sülysáp
1236 1925593 Sümeg
1237 2021397 Sümegcsehi
1238 1108688 Süttõ
1239 0728705 Szabadbattyán
1240 0431325 Szabadkígyós
1241 0325061 Szabadszállás
1242 0215079 Szabadszentkirály
1243 1519169 Szabolcs
1244 1522053 Szabolcsbáka
1245 1503586 Szabolcsveresmart
1246 0208475 Szajk
1247 1605874 Szajol
1248 0503805 Szakáld
1249 1704464 Szakály
1250 1710083 Szakcs
1251 0319530 Szakmár
1252 1504774 Szakoly
1253 1133516 Szákszend
1254 0222257 Szalánta
1255 0531015 Szalaszend
1256 0319947 Szalkszentmárton
1257 0516753 Szalonna
1258 1513046 Szamosszeg
1259 0808536 Szany
1260 0719549 Szár
1261 0815714 Szárföld
1262 1133491 Szárliget
1263 1605777 Szászberek
1264 0233765 Szászvár
1265 1531237 Szatmárcseke
1266 0612007 Szatymaz
1267 1206628 Szécsény
1268 1233011 Szécsényfelfalu
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1269 0205607 Szederkény
1270 1716814 Szedres
1271 0632489 Szegvár
1272 1531088 Székely
1273 0612265 Székkutas
1274 1833172 Szeleste
1275 1620428 Szelevény
1276 0509830 Szemere
1277 1204507 Szendehely
1278 0508077 Szendrõ
1279 0527456 Szendrõlád
1280 1415103 Szenna
1281 1425706 Szentbalázs
1282 1907922 Szentgál
1283 0522169 Szentistván
1284 0321120 Szentkirály
1285 1916267 Szentkirályszabadja
1286 0216355 Szentlászló
1287 0215866 Szentlõrinc
1288 1328653 Szentmártonkáta
1289 1821254 Szentpéterfa
1290 0919099 Szentpéterszeg
1291 2011165 Szentpéterúr
1292 2007700 Szepetnek
1293 0328820 Szeremle
1294 0933437 Szerep
1295 1326259 Szigetbecse
1296 1307870 Szigetcsép
1297 1326213 Szigetmonostor
1298 1315185 Szigetszentmárton
1299 1322114 Szigetújfalu
1300 1924891 Szigliget
1301 1011013 Szihalom
1302 0521351 Szikszó
1303 0819266 Szil
1304 1005643 Szilvásvárad
1305 0520871 Szin
1306 1221634 Szirák
1307 0509496 Szirmabesenyõ
1308 1324916 Szob
1309 1306947 Szokolya
1310 1122619 Szomód
1311 0518892 Szomolya
1312 1121421 Szomor
1313 1312690 Szõd
1314 1328866 Szõdliget
1315 0516179 Szögliget
1316 1411101 Szõlõsgyörök
1317 0511110 Szuhakálló
1318 0524606 Szuhogy
1319 1410986 Szulok
1320 1219044 Szurdokpüspöki
1321 1009982 Szûcsi

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1322 0714465 Tabajd
1323 0325432 Tabdi
1324 1308332 Táborfalva
1325 0729267 Tác
1326 1331963 Tahitótfalu
1327 1330720 Taksony
1328 0503708 Taktabáj
1329 0518245 Taktaharkány
1330 0528787 Taktakenéz
1331 0503133 Taktaszada
1332 1917321 Taliándörögd
1333 0512210 Tállya
1334 1724563 Tamási
1335 0814261 Táp
1336 1315015 Tápióbicske
1337 1317303 Tápiógyörgye
1338 1309405 Tápióság
1339 1331796 Tápiószecsõ
1340 1314146 Tápiószele
1341 1314571 Tápiószentmárton
1342 1302769 Tápiószõlõs
1343 1832045 Táplánszentkereszt
1344 0821971 Tápszentmiklós
1345 1232896 Tar
1346 1416735 Tarany
1347 0521740 Tarcal
1348 0508165 Tard
1349 1130225 Tardos
1350 0433075 Tarhos
1351 1118935 Tarján
1352 1120987 Tárkány
1353 1032966 Tarnabod
1354 1013240 Tarnalelesz
1355 1023348 Tarnaméra
1356 1014128 Tarnaörs
1357 1016160 Tarnaszentmiklós
1358 1017163 Tarnazsadány
1359 1304154 Tárnok
1360 1504312 Tarpa
1361 0320525 Tass
1362 1404932 Taszár
1363 1108758 Tát
1364 0314544 Tataháza
1365 1327386 Tatárszentgyörgy
1366 0324998 Tázlár
1367 0412681 Telekgerendás
1368 0513763 Telkibánya
1369 1706901 Tengelic
1370 1432416 Tengõd
1371 1014076 Tenk
1372 0811457 Tényõ
1373 0931042 Tépe
1374 1533358 Terem
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1375 1204844 Terény
1376 1224174 Tereske
1377 2008828 Teskánd
1378 0919691 Tetétlen
1379 1731459 Tevel
1380 0530447 Tibolddaróc
1381 1508952 Tiborszállás
1382 1930465 Tihany
1383 1524475 Timár
1384 1307108 Tinnye
1385 0324545 Tiszaalpár
1386 0502291 Tiszabábolna
1387 1517817 Tiszabecs
1388 1503850 Tiszabercel
1389 1520172 Tiszabezdéd
1390 1610773 Tiszabõ
1391 1622770 Tiszabura
1392 0915644 Tiszacsege
1393 0529133 Tiszacsermely
1394 1506433 Tiszadada
1395 1616230 Tiszaderzs
1396 1512593 Tiszadob
1397 1509113 Tiszaeszlár
1398 1630304 Tiszagyenda
1399 0930845 Tiszagyulaháza
1400 1628699 Tiszaigar
1401 1629346 Tiszajenõ
1402 1508554 Tiszakanyár
1403 0513976 Tiszakarád
1404 1504446 Tiszakerecseny
1405 0513888 Tiszakeszi
1406 1508794 Tiszakóród
1407 1630386 Tiszakürt
1408 0519381 Tiszaladány
1409 0528398 Tiszalúc
1410 1527252 Tiszanagyfalu
1411 1007083 Tiszanána
1412 1615787 Tiszaörs
1413 0508633 Tiszapalkonya
1414 1603373 Tiszapüspöki
1415 1510205 Tiszarád
1416 1620181 Tiszaroff
1417 1621494 Tiszasas
1418 1617695 Tiszasüly
1419 1513541 Tiszaszalka
1420 1622789 Tiszaszentimre
1421 1527544 Tiszaszentmárton
1422 0616966 Tiszasziget
1423 1607852 Tiszaszõlõs
1424 0530377 Tiszatarján
1425 1514447 Tiszatelek
1426 1609627 Tiszatenyõ
1427 1631866 Tiszavárkony

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1428 1507597 Tiszavasvári
1429 1321467 Tóalmás
1430 0518306 Tokaj
1431 1114155 Tokod
1432 1134023 Tokodaltáró
1433 0528051 Tolcsva
1434 1206381 Tolmács
1435 1711031 Tolnanémedi
1436 1609557 Tomajmonostora
1437 0328486 Tompa
1438 0721005 Tordas
1439 0518801 Tornanádaska
1440 1516957 Tornyospálca
1441 1829878 Torony
1442 1607490 Tószeg
1443 2016382 Tótszentmárton
1444 2025113 Tótszerdahely
1445 1902714 Tótvázsony
1446 1324527 Tök
1447 0816674 Töltéstava
1448 0625900 Tömörkény
1449 1322008 Törtel
1450 1513213 Tunyogmatolcs
1451 1309593 Tura
1452 1513602 Túristvándi
1453 1509919 Tuzsér
1454 2012609 Türje
1455 1904631 Tüskevár
1456 1531398 Tyukod
1457 1924767 Ugod
1458 0512487 Újcsanálos
1459 1533659 Újdombrád
1460 0923393 Újiráz
1461 1510117 Újkenéz
1462 0402352 Újkígyós
1463 1319682 Újlengyel
1464 0920419 Újléta
1465 0206062 Újpetre
1466 1615291 Újszász
1467 0614924 Újszentiván
1468 0932568 Újszentmargita
1469 1317808 Újszilvás
1470 0911925 Újtikos
1471 2032197 Újudvar
1472 1923010 Ukk
1473 1127632 Úny
1474 1528981 Ura
1475 0717622 Úrhida
1476 1328644 Úri
1477 1920853 Úrkút
1478 0316294 Uszód
1479 1305917 Vácduka
1480 1330331 Vácegres
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1481 1319886 Váchartyán
1482 1317668 Vácrátót
1483 1309104 Vácszentlászló
1484 0802237 Vág
1485 1518591 Vaja
1486 0530003 Vajdácska
1487 0228538 Vajszló
1488 0705829 Vál
1489 1317598 Valkó
1490 1506938 Vállaj
1491 1014580 Vámosgyörk
1492 1310737 Vámosmikola
1493 0908989 Vámospércs
1494 0515149 Vámosújfalu
1495 0812405 Vámosszabadi
1496 0916762 Váncsod
1497 1230915 Vanyarc
1498 1921777 Vanyola
1499 1709414 Várdomb
1500 1117251 Várgesztes
1501 1907065 Városlõd
1502 1229498 Varsány
1503 2014182 Várvölgy
1504 1322585 Vasad
1505 0202264 Vásárosdombó
1506 0328343 Vaskút
1507 1527100 Vasmegyer
1508 1825982 Vassurány
1509 1804695 Vasvár
1510 1926648 Vaszar
1511 1829373 Vasszécseny
1512 1802246 Vát
1513 0431228 Végegyháza
1514 0725016 Velence
1515 0703498 Vereb
1516 1333729 Verõce
1517 1024147 Verpelét
1518 0219725 Versend
1519 0702750 Vértesacsa
1520 0713897 Vértesboglár
1521 1115282 Vértessomló
1522 1129629 Vértestolna
1523 1408183 Vése
1524 0822691 Veszprémvarsány
1525 1621157 Vezseny
1526 0511581 Vilmány

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1527 1915705 Vilonya
1528 1419017 Visnye
1529 0505096 Viss
1530 1807940 Viszák
1531 1003513 Visznek
1532 0825797 Vitnyéd
1533 1429780 Vízvár
1534 1210320 Vizslás
1535 0521087 Vizsoly
1536 0205892 Vokány
1537 2012919 Vonyarcvashegy
1538 0503063 Zádorfalva
1539 1614836 Zagyvarékas
1540 1021722 Zagyvaszántó
1541 1516203 Záhony
1542 1414623 Zákány
1543 1434403 Zákányfalu
1544 0605546 Zákányszék
1545 2017400 Zalaapáti
1546 2007579 Zalabaksa
1547 2004002 Zalacsány
1548 1912654 Zalahaláp
1549 2010348 Zalakomár
1550 2030313 Zalalövõ
1551 2022947 Zalaszabar
1552 2033288 Zalaszántó
1553 2018564 Zalaszentbalázs
1554 2002608 Zalaszentiván
1555 2007232 Zalaszentlászló
1556 2018449 Zalaszentmihály
1557 2013736 Zalavár
1558 0730243 Zámoly
1559 1920826 Zánka
1560 1314960 Zebegény
1561 0531608 Zemplénagárd
1562 0215848 Zengõvárkony
1563 0734263 Zichyújfalu
1564 1926499 Zirc
1565 1721625 Zomba
1566 0519105 Zubogy
1567 0406257 Zsadány
1568 0904817 Zsáka
1569 1325034 Zsámbék
1570 1322035 Zsámbok
1571 0804622 Zsira
1572 0617765 Zsombó



5. melléklet a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelethez

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1 0717376 Aba
2 1612441 Abádszalók
3 0503595 Abaújszántó
4 0811882 Abda
5 1327872 Abony
6 0708925 Adony
7 1906673 Ajka
8 1331653 Albertirsa
9 0521032 Alsózsolca

10 1310108 Áporka
11 1316188 Aszód
12 0310719 Bácsalmás
13 0303522 Baja
14 1905838 Balatonalmádi
15 1433853 Balatonboglár
16 1921175 Balatonfüred
17 1902219 Balatonfûzfõ
18 1905148 Balatonkenese
19 1433862 Balatonlelle
20 1108624 Bársonyos
21 1708864 Bátaszék
22 1233534 Bátonyterenye
23 0409760 Békés
24 1933127 Berhida
25 0710481 Bicske
26 1706497 Bonyhád
27 1312052 Budakeszi
28 1311341 Cegléd
29 1827094 Celldömölk
30 0605111 Csongrád
31 0804039 Csorna
32 0426709 Csorvás
33 1309247 Dabas
34 0424819 Dévaványa
35 1932276 Devecser
36 1324013 Diósd
37 1707685 Dombóvár
38 1731501 Dunaföldvár
39 1318616 Dunakeszi
40 0432957 Elek
41 0533048 Encs
42 0702802 Enying
43 1330988 Érd
44 1518971 Fehérgyarmat
45 0502848 Felsõzsolca
46 0809885 Fertõd
47 1414632 Fonyód
48 1003276 Füzesabony
49 0412256 Füzesgyarmat

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

50 1918193 Gógánfa
51 1323649 Göd
52 1325627 Gyál
53 0433455 Gyomaendrõd
54 1329735 Gyömrõ
55 1005236 Gyöngyös
56 1730289 Gyönk
57 0405032 Gyula
58 0903045 Hajdúböszörmény
59 0912803 Hajdúdorog
60 0922406 Hajdúnánás
61 0905175 Hajdúszoboszló
62 1309690 Halásztelek
63 0221528 Harkány
64 0531200 Hernádnémeti
65 1014526 Heves
66 1927818 Homokbödöge
67 1303300 Iklad
68 1307807 Isaszeg
69 0321999 Izsák
70 0309469 Jánoshalma
71 0829221 Jánossomorja
72 1622105 Jászárokszállás
73 0902307 Kaba
74 0828334 Kapuvár
75 1221041 Karancslapujtõ
76 1604923 Karcag
77 1228389 Kazár
78 0506691 Kazincbarcika
79 0322530 Kerekegyháza
80 2018421 Keszthely
81 1117330 Kisbér
82 0309344 Kiskõrös
83 0320297 Kiskunfélegyháza
84 0332434 Kiskunhalas
85 1310816 Kiskunlacháza
86 0324396 Kiskunmajsa
87 1329850 Kisoroszi
88 1334157 Kistarcsa
89 0631024 Kistelek
90 1625919 Kisújszállás
91 0226408 Komló
92 1813532 Körmend
93 1816832 Kõszeg
94 1611235 Kõtelek
95 0215538 Kõvágószõlõs
96 1622567 Kunhegyes
97 1632504 Kunszentmárton
98 0328130 Kunszentmiklós
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

99 1115255 Lábatlan
100 0317677 Lajosmizse
101 1426675 Lengyeltóti
102 0819239 Levél
103 1030401 Lõrinci
104 1310922 Maglód
105 0206813 Mágocs
106 1310755 Majosháza
107 0607357 Makó
108 0704659 Martonvásár
109 1219372 Mátranovák
110 1029045 Mátraszentimre
111 0316018 Mélykút
112 0419628 Mezõberény
113 0430322 Mezõkovácsháza
114 1604260 Mezõtúr
115 0223959 Mohács
116 1310551 Monor
117 0604349 Mórahalom
118 0804783 Mosonmagyaróvár
119 2033987 Muraszemenye
120 1417941 Nagyatád
121 1421449 Nagyberki
122 1524785 Nagykálló
123 1313435 Nagykáta
124 1319716 Nagykõrös
125 1714030 Nagymányok
126 1133826 Neszmély
127 1514845 Nyírbátor
128 0218555 Olasz
129 0423065 Orosháza
130 1305281 Örkény
131 2031741 Pacsa
132 1931945 Pápa
133 1007436 Parád
134 1304057 Pécel
135 0210825 Pécsvárad
136 1309821 Pilis
137 1314340 Pilisvörösvár
138 0923117 Polgár
139 1306372 Pomáz
140 1317260 Ráckeve
141 1514739 Rakamaz
142 0516054 Sajószentpéter
143 0530340 Sajószöged
144 0631705 Sándorfalva
145 0723694 Sárbogárd

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

146 0428565 Sarkad
147 0205519 Siklós
148 1720783 Simontornya
149 0329115 Solt
150 0714951 Sukoró
151 1321458 Szada
152 0311794 Szank
153 0423870 Szarvas
154 0421883 Szeghalom
155 1722761 Szekszárd
156 1315440 Szentendre
157 0614456 Szentes
158 1307542 Szentlõrinckáta
159 0530739 Szerencs
160 1313277 Szigethalom
161 0226578 Szigetvár
162 1218786 Szügy
163 1408590 Tab
164 1929434 Tapolca
165 1120127 Tata
166 0923214 Téglás
167 0819035 Tét
168 1613815 Tiszaföldvár
169 1629726 Tiszafüred
170 0330623 Tiszakécske
171 1523524 Tiszalök
172 1725274 Tolna
173 0416434 Tótkomlós
174 1329823 Tököl
175 1420093 Törökkoppány
176 1627313 Törökszentmiklós
177 1628228 Túrkeve
178 1526611 Újfehértó
179 1821537 Uraiújfalu
180 0621412 Üllés
181 1312894 Üllõ
182 1311934 Üröm
183 1911439 Várpalota
184 1826426 Vép
185 1131264 Vértesszõlõs
186 0804589 Veszkény
187 0429531 Vésztõ
188 0228024 Villány
189 2024280 Zalabér
190 2032522 Zalaszentgrót
191 1406008 Zamárdi



6. melléklet a 116/2011. (XII. 14.) VM rendelethez

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

1 0634245 Algyõ
2 1132346 Almásfüzitõ
3 1323199 Alsónémedi
4 1119363 Bábolna
5 1502325 Baktalórántháza
6 1903072 Balatoncsicsó
7 1728909 Bátaapáti
8 0415200 Békéscsaba
9 1528246 Beregdaróc

10 0231927 Beremend
11 0534290 Berente
12 0912788 Berettyóújfalu
13 1308891 Biatorbágy
14 0233154 Bóly
15 0505306 Bõcs
16 1303407 Budajenõ
17 1323463 Budakalász
18 1323278 Budaörs
19 0113578 Budapest Fõváros
20 1332027 Bugyi
21 1802431 Bük
22 0513596 Bükkábrány
23 2006132 Csapi
24 0425502 Csárdaszállás
25 1322804 Csömör
26 0915130 Debrecen
27 1009201 Detk
28 1110490 Dorog
29 1309584 Dunaharaszti
30 0827739 Dunakiliti
31 0703115 Dunaújváros
32 1320534 Dunavarsány
33 1020491 Eger
34 0723603 Ercsi
35 1125131 Esztergom
36 0729939 Felcsút
37 0815343 Fertõszentmiklós
38 0831440 Fertõszéplak
39 1332610 Fót
40 1332559 Gödöllõ
41 1106521 Gyermely
42 0825584 Gyõr
43 1011411 Halmajugra
44 1022309 Hatvan
45 1333552 Herceghalom
46 2003814 Hévíz
47 0608314 Hódmezõvásárhely
48 0732018 Iszkaszentgyörgy
49 1618209 Jászberény

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

50 1623339 Jászfényszaru
51 1420473 Kaposvár
52 0412177 Kardoskút
53 0326684 Kecskemét
54 1617145 Kenderes
55 1509265 Kisvárda
56 1105449 Komárom
57 1130553 Környe
58 0411615 Körösladány
59 0831626 Kunsziget
60 0831194 Lövõ
61 1920437 Magyarpolány
62 1418500 Marcali
63 1016540 Markaz
64 1602626 Martfû
65 0530456 Miskolc
66 0718485 Mór
67 0828149 Mosonszolnok
68 0909478 Nagyhegyes
69 1122372 Nagyigmánd
70 2030933 Nagykanizsa
71 0505245 Nemesbikk
72 1902194 Nemesvámos
73 1115352 Nyergesújfalu
74 1517206 Nyíregyháza
75 1130766 Oroszlány
76 1704862 Paks
77 1315024 Páty
78 0219415 Pécs
79 1934254 Pétfürdõ
80 0822831 Petõháza
81 1329601 Pilisborosjenõ
82 1311396 Pilisszentiván
83 0709900 Rácalmás
84 1830881 Répcelak
85 1223825 Rétság
86 0503504 Sajóbábony
87 1225788 Salgótarján
88 1821306 Sárvár
89 1417631 Siófok
90 1307384 Solymár
91 0808518 Sopron
92 0829090 Sopronhorpács
93 0825724 Sopronkövesd
94 0713259 Szabadegyháza
95 1317312 Százhalombatta
96 0633367 Szeged
97 0714827 Székesfehérvár
98 1831583 Szentgotthárd
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Sor-
szám

KSH Önkormányzat

99 1328954 Szigetszentmiklós
100 1627854 Szolnok
101 1803009 Szombathely
102 1534388 Szorgalmatos
103 1118157 Tatabánya
104 1308280 Telki
105 0528352 Tiszaújváros
106 2005342 Tófej
107 1306859 Törökbálint
108 1306293 Újhartyán
109 1324934 Vác
110 0310667 Városföld

Sor-
szám

KSH Önkormányzat

111 1518324 Vásárosnamény
112 0530076 Vatta
113 1326815 Vecsés
114 0220279 Véménd
115 1318342 Veresegyház
116 1911767 Veszprém
117 1328413 Visegrád
118 1031246 Visonta
119 2032054 Zalaegerszeg
120 2011785 Zalakaros
121 0315158 Zsana



IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 91/2011. (XII. 14.) OGY határozata
a Kúria elnökének megválasztásáról*

Az Országgyûlés az Alkotmány 79. §-a, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
177. § (2) bekezdése alapján

dr. Darák Pétert

2012. január 1-jétõl kilenc évre a Kúria elnökévé megválasztja.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 92/2011. (XII. 14.) OGY határozata
az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásáról**

Az Országgyûlés a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 177. § (2) bekezdése alapján

dr. Handó Tündét

2012. január 1-jétõl kilenc évre az Országos Bírósági Hivatal elnökévé megválasztja.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

 * A határozatot az Országgyûlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 93/2011. (XII. 14.) OGY határozata
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 
2010. évi CLXIX. törvényben elõírt egyes tartalékok felhasználásáról*

Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 29. §
(4)–(5) bekezdésében meghatározott fejezeti tartalékok és Média tartalék felhasználását nem engedélyezi.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Stágel Bence s. k.,
   az Országgyûlés jegyzõje         az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el.

A miniszterelnök 107/2011. (XII. 14.) ME határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (3) bekezdés b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter
elõterjesztésére

dr. Ailer Piroska Gyöngyit,
dr. Alvincz Józsefet,
dr. Andó Évát,
dr. Antal Attilát,
dr. Bányai Kornélt,
dr. Barócsi Zoltánt,
dr. Benke Esztert,
dr. Bódi Ferencet,
dr. Bozsik Norbertet,
dr. Frenyó Zoltánt,
dr. Gambár Katalin Máriát,
dr. Gurka Dezsõt,
dr. Gyekiczky Tamást,
dr. Gyõrffy Miklóst,
dr. Juhász Krisztinát,
dr. Katona Krisztinát,
dr. Kiss Imre Zoltánt,
dr. Kiszely Zoltánt,
dr. Koller László Gyulát,
dr. Kósa Zsigmondot,
dr. Kovács András Györgyöt,
dr. Kovács Zoltánt,
dr. Kozár Lászlót,
dr. Kuti Ferencet,
dr. Kvancz Józsefet,
dr. Lázár István Lászlót,
dr. Leitold Ferencet,
dr. Lenti Istvánt,
dr. Lukács Pál Zoltánt,
dr. Margitics Ferencet,
dr. Martos Levente Balázst,
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dr. Melegh Attilát,
dr. Moldicz István Csabát,
dr. Molnár Sándort,
dr. Németh János Pált,
dr. Ordasi Pétert,
dr. Õrsi Tibor Csabát,
dr. Palcsó Mária Évát,
dr. Papp Antalt,
dr. Pónusz Mónika Ágnest,
dr. Réthy Istvánt,
dr. Riczu Zoltánt,
dr. Sántha Kálmánt,
dr. Sárváry Attilát,
dr. Simicskó Istvánt,
dr. Smuta Attilát,
dr. Solt Katalint,
dr. Strauber Györgyit,
dr. Szakács Gábort,
dr. Szarvák Tibort,
dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnest,
dr. Szíjártó Imrét,
dr. Szíki Gusztáv Áront,
dr. Takács Mártont,
dr. Tóth Lászlót,
dr. Varga Zoltán Balázst,
dr. Vig Zoltánt,
dr. Zachar Péter Krisztiánt,
dr. Zádor Mártát,
Magonyné dr. Varga Emõkét,
Menyhártné dr. Zsíros Máriát,
Nyitrainé dr. Garaj Erikát,
Szabóné dr. Pataky Esztert és
Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnest

– 2011. december 15-ei hatállyal –

fõiskolai tanárrá

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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