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II. Törvények

2016. évi CXLI. törvény
a Magyar Corvin-lánc Testületről*

Az Országgyűlés a  Magyar Corvin-lánc Testület által képviselt értékek magasabb szintű védelmének érdekében a  következő 
törvényt alkotja.

1. A Magyar Corvin-lánc Testület jogállása

1. § (1) A  Magyar Corvin-lánc Testület (a továbbiakban: Testület) a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 15.  § (2)  bekezdésében meghatározott tagokból álló 
köztestület. A  köztestületi tagsági jogviszony a  Magyar Corvin-lánc kitüntetés adományozásával keletkezik és 
a Magyar Corvin-lánc kitüntetés birtoklásának joga megszűnésével szűnik meg.

 (2) A Magyar Corvin-lánc Testület név használatára kizárólag az e törvény által létrehozott köztestület jogosult.
 (3) A Testület közhasznú jogállású szervezet.
 (4) A Testületet a Fővárosi Törvényszék tartja nyilván.

2. A Testület szervezete, működése és gazdálkodása

2. § (1) A Testület legfőbb szerve a Testület tagjaiból álló közgyűlés. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály elfogadása,
b) az elnök és az elnökhelyettes megválasztása,
c) a Testület pénzügyi és szakmai tervből álló tárgyévi költségvetésének (a továbbiakban: pénzügyi és szakmai 

terv), valamint az előző évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tervéről készített beszámolójának elfogadása,
d) a döntés minden olyan ügyben, amit az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

 (2) A közgyűlés a Testület tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. A Testület képviseletét a Testület elnöke látja 
el.

 (3) A Testület által foglalkoztatott személyek felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
 (4) A Testület működésének alapvető szabályait az alapszabály tartalmazza.

3. §  A Testület felügyelő szerv, felügyelőbizottság létrehozására nem köteles.

4. §  A Testület működésével kapcsolatos hivatali feladatokat az elnök munkaszervezeteként működő Magyar Corvin-lánc 
Testület Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) látja el. A Titkárság ennek keretében
a) szervezi a Testület közfeladatainak ellátását,
b) ellátja a Testület vagyonának hasznosításával összefüggő pénzügyi és vagyonkezelési feladatokat,
c) ellátja a Testület közfeladatainak ellátásával összefüggő igazgatási és gazdálkodási feladatokat,
d) gondoskodik a Testület közgyűlése által hozott döntések és szabályzatok eredeti példányának őrzéséről.

5. §  A Testület közfeladatainak ellátásához az állam költségvetési támogatás nyújtásával járul hozzá.

3. A Testület közfeladatai

6. § (1) A  Testület munkálkodik a  tudományok és a  művészetek, valamint a  magyar nemzeti oktatás és művelődés 
fellendítésén, valamint őrködik a Magyar Corvin-lánc kitüntetés tekintélye felett.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) A Testület az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva
a) véleményt nyilvánít abban a  kérdésben, hogy a  Magyar Corvin-lánc kitüntetés adományozására irányuló 

javaslat szempontjából megfontolásra javasolt személy a magyar tudomány vagy művészet területén kifejtett 
munkássága, illetve a  magyar nemzeti oktatás vagy művelődés fellendítése terén tanúsított szolgálatai 
alapján – figyelemmel közéleti tevékenységére is – érdemes és méltó-e a kitüntetésre;

b) külön felkérés alapján véleményt nyilvánít a  magyar tudományt, irodalmat, művészetet, oktatást, 
művelődést, valamint minden egyéb, általa fontosnak tartott területet érintő állami döntések tervezetével 
kapcsolatban;

c) figyelemmel kíséri a magyar tudományos és művészeti életet, a kultúra, az oktatás és a művelődés minden 
egyes általa fontosnak tartott területének helyzetét és ezzel kapcsolatban közérdekű javaslatot tehet és 
nyilvános állásfoglalást tehet közzé;

d) ösztöndíjprogramot működtethet a  szakterületükön kiemelkedő tehetséggel rendelkező személyek 
támogatása céljából.

7. §  A Testület a feladatainak eredményes ellátása érdekében
a) tudományos intézménytől, felsőoktatási intézménytől, állami szervtől, a tudomány és a művészet kiemelkedő 

képviselőitől véleményt és tájékoztatást kérhet;
b) a véleményt nyilvánító szervezet képviselője, az erre felkért személy, külső szakértő a Testület közgyűlésének 

ülésére – tanácskozási joggal – meghívható.

4. Törvényességi ellenőrzés

8. § (1) A  Testület működése felett a  törvényességi ellenőrzést az  ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény alapján 
az ügyészség látja el.

 (2) Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész keresettel a bírósághoz fordulhat. Az ügyész 
által az e bekezdés alapján indított perek a Fővárosi Törvényszék illetékességébe tartoznak.

 (3) A Fővárosi Törvényszék az ügyész keresete alapján, szükség esetén
a) hatályon kívül helyezheti a  Testület bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új 

határozat meghozatalát rendelheti el,
b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a közgyűlést, vagy
c) határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezheti a közgyűlést.

5. Záró rendelkezések

9. §  Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.

10. § (1) A  Magyar Corvin-láncról és a  Magyar Corvin-lánc Testületről szóló kormányrendelet szerinti Magyar Corvin-lánc 
Testület az  e  törvény szerinti Testületként működik tovább. A  Magyar Corvin-láncról és a  Magyar Corvin-lánc 
Testületről szóló kormányrendelet szerinti Testületnek az e törvény hatálybalépésekor megbízatását töltő elnöke és 
elnökhelyettese megbízatását e törvény hatálybalépése nem érinti.

 (2) A  Testület közgyűlése a  Testület e  törvénnyel összhangban álló alapszabályát e  törvény hatálybalépését követő 
hatvan napon belül elfogadja.

11. §  A Magyar Corvin-lánc Iroda az  általa őrzött, a  Magyar Corvin-láncról és a  Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 
kormányrendelet szerinti Magyar Corvin-lánc Testület működését érintő szabályzatok eredeti példányát és egyéb 
iratokat – ide nem értve a  Magyar Corvin-lánc kitüntetéssel kapcsolatos, kormányrendeletben meghatározott 
adatokat és iratokat – e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül átadja a Testület részére.

12. § (1) A  Testület által végzett közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében a  Budapest 29772/1 és a  29772/13 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a  1146 Budapest, Hermina út 45. szám alatti műemlék ingatlan 
(a  továbbiakban: Ingatlan) és az  abban található ingóságok a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
13. § (3) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján e törvény 
erejénél fogva ingyenesen a Testület tulajdonába kerülnek.
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 (2) Az  Ingatlan tulajdonváltozásának az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az  állam 
nevében a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti el és köti meg. A  szerződésben 
az Ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

13. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet
a) 4.  pont 4.5.  alpontjában az  „a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló 

miniszterelnöki rendelet alapján a  Magyar Corvin-lánc Testület által a  tagja javaslatára” szövegrész helyébe 
az „a Magyar Corvin-lánc Testület által” szöveg,

b) 4.  pont 4.6.  alpontjában a „formája, továbbá a  kultúráért felelős” szövegrész helyébe a „formája, a  Magyar 
Corvin-lánc kitüntetés tárgyiasult formája, továbbá a kultúráért felelős” szöveg

lép.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CXLII. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

I. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

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

1. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/D. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre, a  kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
szerződésmódosításokhoz, valamint az  önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja 
azzal megegyező, illetve annál kisebb összegű meglévő adósság visszafizetése, akkor kell a  Kormány engedélyét 
kérni, ha
a) a  szerződésmódosítást vagy adósságmegújítást követően előálló kondíciók mellett az  ügylet 
a szerződésmódosítás vagy adósságmegújítás időpontjában engedélykötelesnek minősül, és
b) a  módosított vagy az  új szerződés az  eredetihez képest hosszabb futamidejű, megváltozik az  adósságot 
keletkeztető ügylet célja, az  önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség az  új futamidő lejártáig valamely 
évben meghaladja az  eredeti szerződés szerinti értéket, a  módosított szerződés az  eredetihez képest nagyobb 
ügyletértékű vagy a kezesség, illetve garancia összege nő.”

2. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló 
gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság
a) adósságot keletkeztető ügyletét – a  naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet 
kivételével – az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amely a 10. § (1) bekezdése 
szerint,
b) szerződésmódosítását és adósságmegújítását pedig olyan adósságot keletkeztető ügyletnek, amely a  10/D.  § 
(1) bekezdése szerint
a Kormány hozzájárulásához kötött. A  hozzájárulás iránti kérelmet az  adott gazdasági társaságban legnagyobb 
tulajdoni részesedéssel vagy hányaddal rendelkező önkormányzat nyújtja be. Egyenlő tulajdoni részesedés vagy 
hányad esetén a kérelmet az érintett önkormányzatok megállapodása szerinti önkormányzat nyújtja be.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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3. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/B.  § (3)  bekezdésében az  „összegű” 
szövegrész helyébe az „összegű, illetve annál kisebb” szöveg lép.

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

4. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi költségvetésről szóló törvényben rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékot kell 
képezni az év közben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok finanszírozására és az előirányzott, 
de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlására. A  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalék felhasználásáról a Kormány a 33. § (2) bekezdése szerint, egyedi határozatban rendelkezik.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  központi költségvetésről szóló törvényben fejezeti stabilitási tartalékot kell képezni a  fejezetet irányító 
szerv érdekkörében felmerülő okból a központi költségvetésről szóló törvényben nem szerepeltetett új feladatok, 
valamint az abban szerepeltetett feladatok bővítése előirányzati fedezetének biztosítására, valamint a fegyelmezett 
és hatékony gazdálkodás ösztönzésére. A  fejezeti stabilitási tartalék felhasználásának szabályait a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.”

5. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 31. §-a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A  14.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti fejezetbe sorolt, ingatlanok fejlesztését, vásárlását szolgáló kiadási 
előirányzatokat – az ezen előirányzatok terhére finanszírozott határozott idejű programok, projektek megvalósítása 
érdekében – a fejezetet irányító szerv javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter módosíthatja.”

6. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fejezetet irányító szerv a Kormány rendeletében meghatározott esetekben a költségvetési évben a fejezeten 
belül új alcímet, jogcímcsoportot, jogcímet hozhat létre. Más esetben a fejezet címrendjének, valamint a címrend alá 
rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek esetén 
a Kormány, a Kormány irányítása alá nem tartozó fejezetek esetén az Országgyűlés egyedi határozatban jogosult.”

7. § (1) Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4)–(4c)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(4) Az  (5)  bekezdésben foglaltak, valamint a  20.  § (1)  bekezdése szerinti pénzeszközök terhére vállalt 
kötelezettségek kivételével az  államháztartás központi alrendszerében több év vagy a  költségvetési éven túli év 
kiadási előirányzata terhére kötelezettség
a) a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, valamint a  14.  § (3)  bekezdése és (4)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti 
fejezetek kiadási előirányzatai esetén törvényben foglaltak szerint,
b) egyéb esetben
ba) a  személyi juttatások, a  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a  dologi kiadások és 
az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzatai terhére azoknak a költségvetési évben jóváhagyott eredeti 
előirányzatának mértékéig,
bb) az egyéb működési célú kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatai terhére azoknak a költségvetési évben 
jóváhagyott eredeti előirányzatának ötven százalékáig
vállalható.
(4a) Ha a  következő évre szóló központi költségvetési törvény kihirdetésre kerül, a  (4)  bekezdés b)  pontját 
a  fejezeti kezelésű előirányzatok esetében azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  következő évekre vállalható 
kötelezettségvállalás
a) alapja a  következő évre szóló központi költségvetési törvény kihirdetett szövegében megállapított kiadási 
előirányzat összege,
b) a  tárgyévet követő évre vonatkozó mértéke a  következő évre megállapított kiadási előirányzat mértékének 
legfeljebb száz százaléka.
(4b) A  (4)  bekezdés b)  pontja és a  (4a)  bekezdés szerinti, ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű 
kötelezettségvállalás megtételéhez a Kormány előzetes jóváhagyása szükséges.
(4c) A Kormány
a) egyedi határozatával az  irányítása alá tartozó fejezetek tekintetében a  (4)  bekezdés b)  pontjában és 
a (4a) bekezdésben meghatározott értékhatártól eltérő mértéket is megállapíthat,
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b) – a központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyedi határozatával egyes, tárgyévi 
előirányzattal nem rendelkező programok, beruházások és más fejlesztések tárgyévet követő évet, éveket terhelő 
kötelezettségvállalásának összegszerű keretét megállapíthatja.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4d) A  49.  § szerinti lebonyolító szerv számára a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint rendelkezésre 
bocsátott összeg terhére – a 32. § a) pontja szerinti költségvetési kiadási előirányzatok kivételével – több évre vagy 
a költségvetési éven túli évre szóló kötelezettség nem vállalható.”

8. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A költségvetési szerv által fel nem használható bírságot, valamint más olyan bevételt, amely jogszabály alapján 
a központi költségvetés központosított bevételét képezi, kizárólag a kincstár által e célra létrehozott központosított 
beszedési számlára lehet beszedni. A központosított beszedési számla felett a bevételt beszedő költségvetési szerv 
a Kormány rendeletében foglaltak szerint korlátozottan rendelkezik.”

9. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, és az általuk irányított 
költségvetési szerv a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.”

10. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat kezelő 
szerve a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi és kiadási előirányzatait a költségvetési évet 
megelőző év maradványának összegével megnöveli.”

11. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az adatszolgáltatás kötelezettje olyan helyi önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, 
amely tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásáról 
közös önkormányzati hivatal gondoskodik, a  bírságot a  közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi 
önkormányzattal szemben kell kiszabni.”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  kincstár jogosult a  helyi önkormányzattal szemben fennálló bírság befizetésére vonatkozó követelését 
elengedni, ha a  bírság alapjául szolgáló körülmény a  helyi önkormányzatnál a  munkaszervezés vagy a  pénzügyi-
számviteli munkakört betöltő személyek hiánya miatt következett be, és a  helyi önkormányzat igazolja, hogy 
a  közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozás vagy a  közös önkormányzati hivatali feladatellátás javítása céljából 
a  szükséges intézkedéseket megtette, és ezt az  elmaradt adatszolgáltatások pótlása, a  hibás adatszolgáltatások 
javítása, valamint legalább két egymást követő adatszolgáltatás tapasztalatai a  kincstár megítélése szerint 
alátámasztják.”

12. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. alcíme a következő 108/A. §-sal egészül ki:
„108/A.  § (1) A  Kormány rendeletben előírhatja, hogy az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és 
a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve rendszeres adatszolgáltatást teljesítsen a költségvetési évben 
várhatóan felmerülő kiadásairól és bevételeiről, valamint kötelezettségvállalásairól, más fizetési kötelezettségeiről és 
követeléseiről a Kormány rendeletében meghatározott módon és gyakorisággal.
(2) A  Kormány rendeletben előírhatja az  előre jelzett és a  tényértékek eltérése esetére a  szabad előirányzatoknak 
– így különösen a  fejezeti stabilitási tartalék kiadási előirányzatainak – az  előrejelzések javításának ösztönzését 
szolgáló átmeneti vagy tartós csökkentését vagy befizetési kötelezettség teljesítését.”

13. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap az  államháztartásért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az  ár- és 
belvízvédelmi kártalanítás céljából létrehozott fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási szabályait, valamint 
a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapból 2016. december 31-én kártalanításra jogosult személy 
befizetési kötelezettségére és a kártalanításra való jogosultságára vonatkozó szabályokat.”
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14. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 1. 6/B. § (3) bekezdésében az „A központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat és az elkülönített 

állami pénzalapok” szövegrész helyébe az „A központi kezelésű előirányzat, a  fejezeti kezelésű előirányzat, 
az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai” szöveg,

 2. 31.  § (2)  bekezdésében a „86.  § (4)  bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „86.  § (3)  bekezdése szerinti 
esetben az Országgyűlés döntése alapján, (4) bekezdése szerinti” szöveg,

 3. 56/B. § (2) bekezdésében az „érvényesen támogatás nem nyújtható” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés 
szerinti támogatás érvényesen nem nyújtható” szöveg,

 4. 81. § (5) bekezdésében a „finanszírozási terv alapján történik” szövegrész helyébe az „a Kormány rendeletében 
megállapított eljárásrendben történik” szöveg,

 5. 109.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában a „tartalék” szövegrész helyébe a „tartalék és a  fejezeti stabilitási tartalék” 
szöveg,

 6. 109.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában a „szabályokat, valamint az” szövegrész helyébe a „szabályokat, az  58.  § 
(2) bekezdése szerinti önellenőrzési pótlék alapját, mértékét, megállapításának és megfizetésének szabályait, 
a” szöveg,

 7. 109.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában a  „befizetésének” szövegrész helyébe a  „befizetésének, valamint 
a központosított beszedési számla feletti rendelkezés” szöveg

 8. 109. § (1) bekezdés 19. pontjában az „előirányzatok finanszírozási terve elkészítésének szabályait” szövegrész 
helyébe az „előirányzatok” szöveg,

 9. 109. § (1) bekezdés 23. pontjában a „költségvetési maradvány” szövegrész helyébe a „maradvány” szöveg,
10. 109. § (1) bekezdés 27. pontjában a „kiszabás módját, valamint a 103. § (4) bekezdése szerint közzétett adatok 

körét és a közzétételre vonatkozó szabályokat,” szövegrész helyébe a „kiszabás módját, a 103. § (4) bekezdése 
szerint közzétett adatok körét és a  közzétételre vonatkozó szabályokat, valamint a  108/A.  § (2)  bekezdése 
szerinti intézkedések körét és végrehajtásának szabályait,” szöveg,

11. 109.  § (2)  bekezdésében az  „ellenőrzései” szövegrész helyébe az  „ellenőrzései, valamint a  109.  § 
(11) bekezdése szerinti Likviditási Bizottság összetételének és működésének” szöveg

lép.

15. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1. 6/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,
2. 21. § (6) bekezdése,
3. 111. § (25), (27), (28), (30) és (31) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1. 108.  § (5)  bekezdésében a  „vagy a  helyi nemzetiségi önkormányzat” szövegrész, valamint az  „ , a  helyi 

nemzetiségi önkormányzattal” szövegrész,
2. 109.  § (3)  bekezdés 6.  pontjában az „a szakfeladatrendet, a  szakfeladatok tartalmi meghatározását és azok 

mutatószámait,” szövegrész.

3. A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2016. évi LXVII. törvény módosítása

16. §  A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 2.  §-a 
a következő szöveggel lép hatályba:
„2.  § A  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/A.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
10/A. § Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag
a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban, vagy fizetési meghagyásban foglalt fizetési kötelezettségének 
teljesítésére, és
b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú 
pályázata önrészének biztosítására
köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.”
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II. FEJEZET
EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

4. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosítása

17. §  A cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 11/B.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„11/B.  § Az  e  törvény szerint a  cégeljárásban fizetendő közzétételi költségtérítés és a  céginformációért fizetendő 
költségtérítés a  központi költségvetés bevételét képezi. A  cégeljárás, az  e  törvény szerinti nemperes eljárások és 
szolgáltatások során az  elektronikus eljárást és ügyintézést támogató rendszer üzemeltetésével és fejlesztésével, 
az adatok feldolgozásával, továbbá a Cégközlöny szerkesztésével, kiadásával összefüggésben felmerült szükséges és 
igazolt költségeket a központi költségvetés utólagos elszámolási kötelezettség mellett legkésőbb a tárgyév február 
15-éig biztosítja.”

5. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

18. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény 10.  § (3)  bekezdésében az „igazgatótanácsának tagjaira,” szövegrész helyébe az „igazgatótanácsának 
tagjaira, a  Szanálási Alap igazgatótanácsának tagjaira, a  Likviditási Bizottság tagjaira, a  közvetlen vagy közvetett 
többségi állami tulajdonban lévő befektetési alapkezelő irányító testületének, illetve felügyeleti feladatokat ellátó 
irányító testületének tagjaira,” szöveg lép.

6. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

19. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény a következő 121. és 122. §-sal egészül ki:
„121. § (1) A 113. § (2) bekezdése szerinti eljárásban meghozott kötelezést tartalmazó határozat ellen a 39. §-ban 
meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül 
ellentmondással élhet.
(2) A Pénzügyi Békéltető Testület az ellentmondást elutasítja, ha
a) elkésett,
b) nem az ellentmondás előterjesztésére jogosulttól származik.
(3) Az  ellentmondásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén a  mulasztás következményei igazolással 
orvosolhatók.
(4) Az  igazolási kérelmet tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Ezt a  határidőt az  ellentmondásra nyitva álló 
határidő utolsó napjától kell számítani. Ha azonban a mulasztás csak később jutott a fél tudomására, vagy az akadály 
csak később szűnt meg, az  igazolási kérelem határideje a  tudomásszerzéssel, illetőleg az  akadály megszűnésével 
veszi kezdetét. A mulasztástól számított egy hónap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet.
(5) Az  igazolási kérelemben elő kell adni a  mulasztás okát és azokat a  körülményeket, amelyek a  mulasztás 
vétlenségét valószínűvé teszik.
(6) Az igazolási kérelem tárgyában a Pénzügyi Békéltető Testület dönt.
(7) Az igazolási kérelemnek a végrehajtásra halasztó hatálya van.
(8) Az  ellentmondást – igazolási kérelem benyújtása esetén az  igazolási kérelmet és egyben az  ellentmondást – 
elutasító határozat ellen az ellentmondást előterjesztő fél fellebbezhet. A fellebbezést a fogyasztó belföldi lakóhelye, 
belföldi lakóhely hiányában a  belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszék a  Pp. végzések elleni fellebbezésre 
vonatkozó szabályai szerint nemperes eljárásban bírálja el. Ha a  fogyasztó belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel 
nem rendelkezik, a törvényszék illetékességét az alperes lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, vagy – ha 
az alperes nem természetes személy – az alperes székhelye alapítja meg.
122. § (1) A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán az eljárás perré alakul át.
(2) Ha a  Pénzügyi Békéltető Testület az  ellentmondást nem utasítja el, az  eljárásában benyújtott iratokat, 
a  határozatot, valamint az  ellentmondást az  ellentmondás benyújtásától számított tizenöt napon belül megküldi 
a (3) bekezdés szerinti bíróságnak.
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(3) A perre a fogyasztó belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság 
illetékes. Ha a fogyasztó belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a bíróság illetékességét az alperes 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, vagy – ha az  alperes nem természetes személy – az  alperes 
székhelye alapítja meg.
(4) Ha a  113.  § (2)  bekezdése szerinti eljárásban meghozott kötelezést tartalmazó határozatot határidőn belül 
ellentmondással megtámadják, a  határozat hatályát veszti, feltéve, hogy az  ellentmondást a  Pénzügyi Békéltető 
Testület nem utasítja el.
(5) Ha a Pénzügyi Békéltető Testület az ellentmondást nem utasítja el, az ellentmondást nyolc napon belül kézbesíti 
a  fogyasztónak, és egyidejűleg felhívja a  fogyasztót, hogy a  felhívás kézbesítésétől számított tizenöt napon belül 
a bíróságnak benyújtott beadványon
a) terjesszen elő a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem),
b) tüntesse fel az  érvényesíteni kívánt jogot, az  annak alapjául szolgáló tényeknek és bizonyítékoknak 
az előadásával,
c) a peres eljárás illetékét rója le.
(6) A Pénzügyi Békéltető Testület a felhívást azzal a figyelmeztetéssel látja el, hogy
a) az abban foglaltak elmulasztása esetében a bíróság a pert megszünteti, valamint
b) ha a  kérelmező a  Pp. alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles vagy a  Pp. alapján az  elektronikus 
kapcsolattartást választja, az ügyre vonatkozó részletes tényállításait, bizonyítékait, és minden további beadványát 
és okirati bizonyítékát kizárólag elektronikus úton nyújthatja be, továbbá az illetéket elektronikusan vagy a Magyar 
Államkincstár illeték-bevételi számlájára köteles megfizetni.
(7) Ha a fogyasztó a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a bíróság a pert megszünteti.
(8) A  per befejezését követően a  bíróság a  pert befejező jogerős határozatának egy kiadmányát a  Pénzügyi 
Békéltető Testület által megküldött iratokkal együtt megküldi a Pénzügyi Békéltető Testületnek.
(9) A bíróság eljárására egyebekben a Pp. XIX. fejezetének rendelkezései – a pert megelőző eljárás sajátosságaiból 
eredő eltérésekkel – megfelelően irányadók.”

7. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

20. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül 
ki:
„(4) A vagyonkezelő felügyelőbizottsága három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.”

21. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 3.  §-a a  következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A  városligeti ingatlanon megvalósuló értéknövelő beruházásokkal, felújításokkal, új eszköz létrehozásával 
kapcsolatosan a  tulajdonosok sem a  vagyonkezelővel, sem egymással szemben nem jogosultak a  beruházások, 
fejlesztések során a  meglévő vagyontárgyakkal kapcsolatosan felmerülő terven felüli értékcsökkenés miatti 
megtérítési igény érvényesítésére.”

22. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 3. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Az  építtető a  városligeti ingatlanon végzett beruházások megvalósításának időtartama alatt a  helyi 
önkormányzat tulajdonát képező más ingatlanon – az  ingatlan tulajdonosával kötött, a  beruházás idejére 
az  ingatlan ingyenes használatát biztosító írásbeli megállapodás alapján – jogosult beruházásokat végezni. 
Az építtető e beruházások tekintetében feladatait az állam nevében és javára eljárva látja el. A beruházás közérdekű 
célú fejlesztésnek minősül.
(3b) A  (3a)  bekezdés szerint megvalósult beruházást ingyenesen az  ingatlantulajdonos helyi önkormányzat 
tulajdonába kell adni.”

23. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) A  3.  § (3)  bekezdésében meghatározott beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, 
közműcsatlakozási, fejlesztési, bontási és kiváltási munkák elvégzésével érintett vagyonelemek értékének 
változásával az építtető a beruházások teljes megvalósítását követően, a teljes beruházás időszakát figyelembe véve 
köteles elszámolni a  beruházással érintett közművagyonelemek tulajdonosával, víziközművek esetén az  ellátásért 
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felelős Budapest Főváros Önkormányzatával. A  felek kötelesek a  (2)  bekezdés szerinti értesítést követő 90 napon 
belül megállapodást kötni – a  teljes beruházási időszakban elvégzésre kerülő munkálatok figyelembevételével – 
az elszámolás feltételeiről, valamint a felmerülő terhek viselésének megosztásáról.
(2) Az  építtető haladéktalanul köteles írásban értesíteni a  3.  § (3)  bekezdésében megjelölt beruházással érintett 
közmű tulajdonosát és üzemeltetőjét arról, hogy a  beruházás során mely közműszakasz bontása, kiváltása vagy 
fejlesztése (a továbbiakban: a közműszakaszt érintő munka) szükséges.
(3) Az  építtető a  közműszakaszt érintő munka elvégzésére vagy elvégeztetésére a  körülmények által indokolt 
mértékű – a  közmű tulajdonosa számára biztosított, legalább 10 napos határidőn belül adott véleménye 
figyelembevételével –, 30 napnál nem rövidebb határidőt határoz meg. A  közmű tulajdonosa az  egyeztetett 
határidőn belül köteles a közműszakaszt érintő munkát elvégezni vagy elvégeztetni.
(4) Ha a  közmű tulajdonosa a  közműszakaszt érintő munkát a  (3)  bekezdés szerinti véleménye szerint nem 
kívánja elvégezni vagy elvégeztetni, és az  építtetővel másképp nem állapodik meg, akkor az  építtető jogosult 
a közműszakaszt érintő munkát megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező vállalkozóval elvégeztetni, amit a közmű 
tulajdonosa tűrni köteles.
(5) Ha a közmű tulajdonosa neki felróható módon a (2) bekezdés szerinti értesítésben szereplő közműszakaszt érintő 
munka elvégzésére vagy elvégeztetésére vonatkozó kötelezettségét késedelmesen teljesíti, vagy egyébként nem 
megfelelő módon végzi vagy végezteti el azt, köteles az ezzel okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint 
megtéríteni.
(6) A  közmű tulajdonosa által elvégzett, a  közműszakaszt érintő munka indokolt költségeit az  építtető a  közmű 
tulajdonosának köteles megfizetni. Ha a közműszakaszt érintő munkára a műszakilag feltétlenül szükséges mértéket 
meghaladóan került sor, akkor a műszakilag feltétlenül szükséges mértéket meghaladó munkák költségét a közmű 
tulajdonosa köteles megtéríteni illetve viselni. Az építtető által létrehozott közmű – a közmű műszaki átadás-átvételi 
eljárása eredményes lezárását követően – e  törvény erejénél fogva, ingyenesen, az  építtető által nyilvántartott 
nyilvántartási értéken való átvezetéssel az  (1)  bekezdés szerinti közműtulajdonos tulajdonába, a  víziközmű 
az  ellátásért felelős Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonába és a  közmű üzemeltetőjének üzemeltetésébe 
kerül.”

24. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény
1. 3.  § (7)  bekezdésében az  „az Inytv. 8.  §-át” szövegrész helyébe az  „a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:167. §-át” szöveg,
2. 5. § (3) bekezdésében az „az Inytv. 8. §-át” szövegrész helyébe az „a Ptk. 5:167. §-át” szöveg
lép.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezések

25. § (1) Ez a törvény − a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 20–24. § a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.
 (3) A 16. § 2016. december 31-én lép hatályba.
 (4) Az 1–13. §, a 14. § 1–5. pontja és 7–10. pontja, a 15. §, a 17. § és a 19. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2016. évi CXLIII. törvény
energetikai tárgyú törvények módosításáról*

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 41/A.  §-a a  következő (9) és (10)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(9) A bányafelügyelet bírsággal sújtja azt
a) a hites bányamérőt,
b) a nyomástartó berendezést vizsgáló szakembert vagy felügyeleti személyt és
c) a földtani szakértőt,
aki a  tevékenységére, továbbá a  hites bányamérő tekintetében a  bányatérképre is vonatkozó, az  e  törvény 
végrehajtására szolgáló jogszabályokban meghatározott követelményeket megsértette.
(10) Amennyiben a  hites bányamérő, a  nyomástartó berendezést vizsgáló szakember vagy felügyeleti személy, 
valamint a földtani szakértő a (9) bekezdés szerinti követelményeket, továbbá a bányaüzemi felelős műszaki vezető 
az (5) bekezdés szerinti követelményeket
a) ismételten megszegte, vagy
b) úgy sértette meg, hogy ezzel a  bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos 
üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott súlyos 
üzemzavart, súlyos balesetet vagy harmadik személynek kárt okozott
a bányafelügyelet bírság kiszabása mellett két évre eltiltja a tevékenység folytatásától.”

2. §  A Bt.
a) 30. § (1) bekezdésében a „6” szövegrészek helyébe a „12” szöveg,
b) 42/T. § (1) bekezdésében a „felelősséget átveszi” szövegrész helyébe a „felelősséget – saját kezdeményezésére 

vagy üzemeltetői kérelemre – átveszi” szöveg,
c) 49. § 53. pontjában a „6” szövegrész helyébe a „12” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti a Bt. 22/B. § (8) bekezdése.

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

4. § (1) Az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2.  § 3.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„3. radioaktív anyag: a  természetben előforduló vagy mesterségesen előállított olyan ionizáló sugárzást kibocsátó 
anyag, amely egy vagy több olyan radionuklidot tartalmaz, amelynek aktivitása vagy aktivitáskoncentrációja 
sugárvédelmi szempontból nem elhanyagolható;”

 (2) Az Atv. 2. § 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„46. nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló létesítményszintű nukleáris biztonságával kapcsolatos engedély: 
a  nukleáris létesítmény telephelye vizsgálatának és értékelésének, telephelye jellemzőinek és alkalmasságának 
megállapításához, létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, létesítményszintű tervezett 
üzemidején túli üzemeltetéséhez, létesítményszintű átalakításához, végleges üzemen kívül helyezéséhez, 
megszüntetéséhez, valamint a  radioaktívhulladék-tároló telephelye vizsgálatához és értékeléséhez, telepítéséhez, 
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, átalakításához, lezárásához, aktív intézményes és passzív intézményes 
ellenőrzéséhez szükséges engedély;”

 (3) Az Atv. 2. §-a következő 52. és 53. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„52. atomenergia alkalmazására szolgáló építmény: a  nukleáris létesítmény és a  radioaktívhulladék-tároló, valamint 
az ezekkel összefüggő építmény;

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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53. nukleáris létesítménnyel és radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építmény: a nukleáris biztonság szempontjából 
fontos, így különösen a  radioaktív anyagok környezetbe jutását megakadályozó, és a sugárterhelés csökkentésére 
szolgáló, továbbá a  biztonsági funkciók megvalósulásához közvetlenül szükséges építmények, a  nukleáris 
biztonság szempontjából fontos gépészeti, villamos és irányítástechnikai rendszereket és rendszerelemeket 
tartalmazó épületek, a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerekre, rendszerelemekre közvetlen hatást 
gyakorolni képes építmények, a  nukleáris létesítmény és a  radioaktívhulladék-tároló fizikai védelmében szerepet 
játszó építmények és építményrészek, továbbá a  telephelyi nukleárisbaleset-elhárítási tevékenység végrehajtását 
közvetlenül kiszolgáló épületek, és azon építmények, amelyek a nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló 
létesítéséhez szükségesek és nincs szerepük a  létesítmény üzemeltetésében, valamint azon építmények, amelyek 
vagy amelyeknek egyes részei a biztonsági övezethez tartoznak.”

5. §  Az Atv. 6/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  elfogadott költségvetési keretszámokon belül az  atomenergia-felügyeleti szerv vezetője – a  cafeteria-
juttatás kivételével – saját hatáskörben maga határozza meg a  szerv kormánytisztviselőinek béren kívüli 
juttatásait. Az  atomenergia-felügyeleti szerv vezetője által adható jutalom mértékét és a  béren kívüli juttatásokat 
szabályzatban kell meghatározni, amelyet az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszter hagy jóvá.”

6. §  Az Atv. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az atomerőmű engedélyese mint köztulajdonban álló munkáltató a munkarendjének kialakítása során a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 205.  § (2)  bekezdés b)  pontjában foglaltaktól 
a nukleáris létesítmény üzemeltetési sajátosságait is figyelembe véve az Mt. 86. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt 
munkaközi szünetre vonatkozóan a munkavállaló javára eltérhet.”

7. § (1) Az Atv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  nukleáris létesítményben, radioaktívhulladék-tárolókban, továbbá a  létesítmény hatósági felügyeletével, 
tervezésével, építésével, üzemeltetésével és átalakításával, megszüntetésével, lezárásával és intézményes 
ellenőrzésével, a  nukleáris létesítmény fizikai védelmi rendszerének tervezésével, üzemeltetésével és 
karbantartásával, a nukleáris rendszer, rendszerelem karbantartásával, valamint a – jogszabályban meghatározott – 
I., II. és III. kategóriába tartozó nukleáris, 1-es, 2-es és 3-as veszélyességi kategóriába tartozó zárt radioaktív 
sugárforrások, 1-es, 2-es és 3-as veszélyességi kategóriába tartozó nyitott radioaktív sugárforrások, valamint 1-es és 
2-es veszélyességi kategóriába tartozó radioaktív hulladékok kezelésével, felhasználásával, tárolásával, szállításával, 
szállítmányok kísérésével, ezek fizikai védelmi rendszerének tervezésével, üzemeltetésével és karbantartásával, 
továbbá ionizáló sugárzást kibocsátó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés karbantartásával, I-es 
sugárvédelmi kategóriába tartozó berendezés üzemeltetésével, II-es sugárvédelmi kategóriába tartozó mobil vagy 
a  közvetlen sugárzáshoz hozzáférést biztosító berendezés önálló, felügyelet nélküli üzemeltetésével, valamint 
az  azokkal kapcsolatos sugárvédelmi feladatok ellátásával összefüggő munkakörökben nem foglalkoztatható 
az a személy:
a) aki büntetett előéletű;
b) akit a  2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben vagy a  Btk.-ban meghatározott alábbi 
bűncselekmények elkövetése miatt a bíróság elítélt, és a (4) bekezdésben meghatározott időtartam még nem telt el:
1. emberiség elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), illetve emberiesség elleni bűncselekmény 
(Btk. XIII. Fejezet), háborús bűncselekmény (Btk. XIV. Fejezet),
2. emberölés (1978. évi IV. törvény 166. §, Btk. 160. §), erős felindulásban elkövetett emberölés (1978. évi IV. törvény 
167. §, Btk. 161. §), öngyilkosságban közreműködés (1978. évi IV. törvény 168. §, Btk. 162. §), szándékosan elkövetett 
súlyos testi sértés, és annak minősített esetei [1978. évi IV. törvény 170.  § (2)–(6)  bekezdés, Btk. 164.  § (3) és  
(6)–(8) bekezdés], foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (1978. évi IV. törvény 171. §, Btk. 165. §),
3. visszaélés méreggel (1978. évi IV. törvény 265.  §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C.  §), 
visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A.  §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi 
IV. törvény 283/B. §), illetve kábítószer-kereskedelem (Btk. 176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178–179. §), kóros 
szenvedélykeltés (Btk. 181.  §), kábítószer készítésének elősegítése (Btk. 182.  §), kábítószer-prekurzorral visszaélés 
(Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184. §), méreggel visszaélés (Btk. 188. §),
4. kényszerítés (1978. évi IV. törvény 174. §, Btk. 195. §), személyi szabadság megsértése (1978. évi IV. törvény 175. §, 
Btk. 194.  §), emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A.  §, Btk. 190.  §), emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 
175/B. §, Btk. 192. §), illetve emberrablás feljelentésének elmulasztása (Btk. 191. §),
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5. erőszakos közösülés (1978. évi IV. törvény 197.  §), szemérem elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 198.  §), 
megtévesztéssel, erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel elkövetett kerítés 
[1978. évi IV. törvény 207. § (3) bekezdés b) pont], illetve szexuális erőszak (Btk. 197. §), megtévesztéssel, erőszakkal 
vagy fenyegetéssel elkövetett kerítés [Btk. 200. § (4) bekezdés c) pont],
6. lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (1978. évi IV. törvény 174/A.  §, Btk. 215.  §), közösség tagja elleni 
erőszak (1978. évi IV. törvény 174/B.  §, Btk. 216.  §), az  egyesülési, a  gyülekezési szabadság, valamint a  választási 
gyűlésen való részvétel jogának megsértése (1978. évi IV. törvény 174/C.  §, Btk. 217.  §), magánlaksértés 
bűntette [1978. évi IV. törvény 176.  § (2)  bekezdés b)  pont, (3)–(4)  bekezdés, Btk. 221.  § (2)  bekezdés b)  pont és 
(3)–(4) bekezdés],
7. visszaélés radioaktív anyaggal (1978. évi IV. törvény 264.  §), visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével 
(1978. évi IV. törvény 264/A.  §), visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi IV. törvény 264/B.  §), 
környezetkárosítás [1978. évi IV. törvény 280.  § (1) és (2)  bekezdés, Btk. 241.  § (1)  bekezdés], természetkárosítás 
[1978. évi IV. törvény 281.  § (1)–(3)  bekezdés, Btk. 242.  § (1)–(2)  bekezdés, 243.  § (1)–(2)  bekezdés], veszélyes 
hulladékra elkövetett, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése [1978. évi IV. törvény 281/A. § (2) bekezdés, Btk. 
248. § (2) bekezdés], illetve ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés [Btk. 249. § (1) bekezdés], radioaktív anyaggal 
visszaélés (Btk. 250.  §), nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés (Btk. 251.  §), atomenergia alkalmazásával 
visszaélés (Btk. 252. §),
8. állam elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény X. fejezet, Btk. XXIV. Fejezet),
9. visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal (1978. évi IV. törvény 221.  §), visszaélés bizalmas 
minősítésű adattal (1978. évi IV. törvény 222. §), illetve minősített adattal visszaélés (Btk. 265. §),
10. hivatali bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet, IV. cím Btk. XXVIII. Fejezet),
11. hivatalos személy elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet V. cím, Btk. XXIX. Fejezet),
12. közveszélyokozás [1978. évi IV. törvény 259.  § (1)–(3) és (5)  bekezdés], közérdekű üzem működésének 
megzavarása (1978. évi IV. törvény 260. §, Btk. 323. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §, Btk. 314–316. §), 
légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése 
(1978. évi IV. törvény 262.  §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263.  §), 
visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (1978. évi IV. törvény 263/A.  §), bűnszervezetben részvétel (1978. évi 
IV.  törvény 263/C.  §, Btk. 321.  §), illetve terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317.  §), terrorizmus 
finanszírozása (Btk. 318. §), jármű hatalomba kerítése (Btk. 320. §), közveszély okozása [Btk. 322. § (1)–(4) bekezdés], 
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §),
13. nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. §, Btk. 327. §), visszaélés haditechnikai 
termékkel és szolgáltatással, illetve kettős felhasználású termékkel (1978. évi IV. törvény 263/B.  §), visszaélés 
nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C.  §), illetve nemzetközi szerződés által 
tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326.  §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása 
(Btk. 328.  §), haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329.  §), kettős felhasználású termékkel 
visszaélés (Btk. 330. §),
14. rémhírterjesztés (1978. évi IV. törvény 270. §, Btk. 337. §), közveszéllyel fenyegetés (1978. évi IV. törvény 270/A. §, 
Btk. 338. §), garázdaság (1978. évi IV. törvény 271. §, Btk. 339. §),
15. embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §, Btk. 353. §),
16. rablás (1978. évi IV. törvény 321.  §, Btk. 365.  §), kifosztás (1978. évi IV. törvény 322.  §, Btk. 366.  §), zsarolás 
(1978. évi IV. törvény 323. §, Btk. 367. §), önbíráskodás (1978. évi IV. törvény 273. §, Btk. 368. §),
17. lopás (1978. évi IV. törvény 316. §, Btk. 370. §), sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §, Btk. 372. §), csalás (1978. évi 
IV. törvény 318.  §, Btk. 373.  §), hűtlen kezelés (1978. évi IV. törvény 319.  §, Btk. 376.  §), hanyag kezelés (1978. évi 
IV. törvény 320. §, Btk. 377. §), rongálás (1978. évi IV. törvény 324. §, Btk. 371. §), orgazdaság (1978. évi IV. törvény 
326. §, Btk. 379. §), jármű önkényes elvétele (1978. évi IV. törvény 327. §, Btk. 380. §), illetve információs rendszer 
felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §),
18. pénzhamisítás (1978. évi IV. törvény 304. §, Btk. 389. §), pénzhamisítás elősegítése (1978. évi IV. törvény 304/A. §, 
Btk. 390. §),
19. a 2011. december 31-ig hatályban volt csempészet,
20. költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény 310. §, Btk. 396. §),
21. pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303. §, Btk. 399. §),
22. számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény 300/C.  §), számítástechnikai 
rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása (1978. évi IV. törvény 300/E.  §), illetve információs 
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rendszer vagy adat megsértése (Btk. 423. §), információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 
(Btk. 424. §) vagy
23. bűnszervezet keretében elkövetett bűntett.”

 (2) Az Atv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (3)  bekezdésben meghatározott létesítményben, illetve munkakörökben történő foglalkoztatáshoz, 
valamint az  építészeti-műszaki szakértői, építészeti tervezői, építészeti műszaki ellenőri és építész felelős műszaki 
vezetői szakmagyakorláshoz a  rendőrség által kiadott közbiztonsági engedély szükséges. A  közbiztonsági 
engedély kiadására irányuló eljárásban a  kérelmező igazolja, hogy a  (3) és (4)  bekezdésben meghatározott kizáró 
okok vele szemben nem állnak fenn, valamint, hogy nem áll a  (3)  bekezdésben meghatározott munkakörnek 
megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint vele szemben a (3) bekezdésben meghatározott szándékos 
bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nincsen büntetőeljárás folyamatban. A  rendőrség 
a  közbiztonság védelmének biztosítása céljából a  foglalkoztatottakra vonatkozó követelmények fennállását 
évenként ellenőrzi. Az ellenőrzés során a közbiztonsági feltételek biztosítása céljából és az ellenőrzés időtartamára 
a  rendőrség a  bűntettesek nyilvántartásából, a  hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű 
személyek nyilvántartásából, valamint a  büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásából jogosult közvetlen 
hozzáféréssel átvenni és kezelni a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételekre vonatkozó adatokat, valamint 
az  arra vonatkozó adatokat, hogy az  igazolás alanya nem áll a  (3)  bekezdésben meghatározott munkakörnek 
megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint vele szemben a (3) bekezdésben meghatározott szándékos 
bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nincsen büntetőeljárás folyamatban.”

8. §  Az Atv. 12. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló engedélykérelmeinek megalapozásához a  szabványhasználat 
kötelező.
(7) A  nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló olyan építményei esetében, amelyeknek nincs szerepük 
a  létesítmény üzemeltetésében az  építési engedélyezés iránti kérelmet a  létesítési engedélyezési eljárás 
megindítását megelőzően is be lehet nyújtani. A  nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló olyan 
építményei esetében, amelyek szükségesek az  üzemeltetéshez az  atomenergia-felügyeleti szerv által lefolytatott 
építési engedélyezési eljárás – a  nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az  ezzel 
összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: NBSZ. Kr.) szerint – a  létesítési 
engedélyezési eljárással egyidejűleg is lefolytatható. Az  NBSZ. Kr.-ben meghatározott hosszú gyártási idejű 
berendezések (nukleáris rendszerek és rendszerelemek) gyártására irányuló engedélykérelem – az  engedélyes 
döntésétől függően – az NBSZ. Kr.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén a létesítési engedélyezési eljárás 
alatt is benyújtható, azonban az  ebből eredő minden kockázat, a  legyártott termék felhasználásra alkalmassága 
az engedélyest terheli.”

9. §  Az Atv. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  engedélyes mindaddig felelős a  nukleáris létesítmény vagy a  radioaktívhulladék-tárolók nukleáris 
biztonságáért, amíg ez  a  felelősség az  atomenergia-felügyeleti szerv által kiadott 17.  § (2)  bekezdés 1.  pont 
b)  alpontja szerinti határozata alapján nem szűnt meg, vagy más engedélyesre át nem szállt. A  felelősség 
a nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló telephelye jellemzőinek és alkalmasságának megállapításához, 
létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, 
átalakításához, végleges üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez megszerzett engedélyek hatályának 
megszűnése esetén is fennáll.”

10. § (1) Az Atv. 17. § (2) bekezdés 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:)
„28. a  radioaktív anyagot nem tartalmazó, ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállításának, forgalomba 
hozatalának, üzemeltetésének, átalakításának, karbantartásának engedélyezése, az  üzemeltetés megszüntetéséről 
szóló bejelentés tudomásulvétele;”

 (2) Az Atv. 17. § (2) bekezdés 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:)
„30. a  26–29.  pont szerinti anyag, berendezés és létesítmény tulajdonjoga megszerzésére, átadására, a  használat 
bármilyen jogcímen való átengedésére irányuló bejelentés tudomásulvétele;”
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 (3) Az Atv. 17. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A  végleges üzemen kívül helyezési engedély jogerőre emelkedése után a  létesítmény üzemeltetésére 
vonatkozó kérelmet előterjeszteni nem lehet.”

 (4) Az Atv. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (2) bekezdés 1., 3–10., 12. és 15. pontja szerinti engedélyezési eljárás – a nukleáris létesítmény telephelyének 
vizsgálatához és értékeléséhez szükséges eljárást kivéve – a nukleáris létesítmény engedélyesének kérelmére indul. 
A  kérelmet és az  azt megalapozó dokumentációt írásban kell benyújtani. A  kérelmet megalapozó dokumentációt 
elektronikus adathordozón is mellékelni kell. A műszaki sajátosságokat figyelembe véve, az A3 méretűnél nagyobb 
dokumentumokat papír alapon is be kell nyújtani.”

 (5) Az Atv. 17. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Létesítés alatt álló nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló hatósági engedélyeitől eltérni csak 
jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lehet.”

11. §  Az Atv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § A  radioaktív anyagok, valamint az  ionizáló sugárzást létrehozó berendezések, továbbá az  üzemeltetésnek 
helyt adó létesítmény tulajdonjogának átruházására, a  használat bármilyen jogcímen való átengedésére irányuló 
szerződést írásban kell megkötni.”

12. §  Az Atv. 18/D. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nyilvántartás – a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl – tartalmazza a szakmagyakorló:
a) természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, értesítési címét,
b) szakirányú végzettségét, az ezt igazoló oklevél (oklevelek) számát, keltét és a kiállító intézmény megjelölését,
c) szakmai gyakorlatának rövid leírását, idejét,
d) szakterületét,
e) szakmagyakorlási tevékenységet engedélyező határozat számát, kiállításának napját,
f ) adatváltozásai bejelentésének idejét,
g) szakmagyakorlási tevékenysége szünetelésének tényét, kezdő napját, időtartamát és
h) nyilvántartási számát.
(4) Ha a szakmagyakorlásra való alkalmasság megállapításához szükséges dokumentumokat eredetileg papír alapon 
állították ki, akkor a  szakmagyakorlásra való alkalmasság megállapítására irányuló eljárásban e  dokumentumokat 
papír alapon kell az atomenergia-felügyeleti szervnek benyújtani.”

13. §  Az Atv. 54. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  52.  § (1)  bekezdésben meghatározott nukleáris baleset esetére meghatározott összegre kötött 
felelősségbiztosítás, vagy hitelintézettel pénzügyi fedezet vállalására irányuló szerződés feltétele az  üzembe 
helyezési engedély kiadásának.”

14. § (1) Az Atv. 67. § d) pontja a következő dh) alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:
d) a nukleáris létesítmények tekintetében]
„dh) a  hatósági engedélyektől való eltérés lehetséges módjait és feltételeit a  létesítés alatt álló nukleáris 
létesítményben;”

 (2) Az Atv. 67. § w) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„w) a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági követelményeit és az ezzel összefüggő hatósági követelmények részletes 
szabályait, valamint a  létesítés alatt álló radioaktívhulladék-tárolóban az  engedélyektől való eltérés lehetséges 
módjait és feltételeit;”

 (3) Az Atv. 67. § x) pontjának xo) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:
x) az atomenergia alkalmazása körében a sugárvédelem érvényesítése érdekében:]
„xo) az  xj) és xk)  pontok szerinti létesítmény, berendezés alkalmazásának vagy üzemeltetésének megkezdésére, 
alkalmazásának vagy üzemeltetésének megszüntetésére, tulajdonjoga megszerzésére, illetve használata bármilyen 
jogcímen történő átengedésére irányuló bejelentés tudomásulvételét.”
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15. §  Az Atv.
a) 4/A.  § d)  pontjában az  „az atomenergia alkalmazásának általános feltétele” szövegrész helyébe 

az „az atomenergia alkalmazása csak azzal a szándékkal történhet meg” szöveg,
b) 17.  § (2)  bekezdés 6.  pontjában a  „műszaki és szabályozó dokumentumainak átalakításához szükséges 

műszaki sugárvédelmi szempontokra is kiterjedő” szövegrész helyébe a  „műszaki és szabályozó 
dokumentumai átalakításának” szöveg,

c) 17. § (2b) bekezdésben a „törvény rendelkezéseit” szövegrész helyébe a „törvény, valamint a végrehajtására 
kiadott jogszabály és önkormányzati rendelet rendelkezéseit” szöveg, és a „törvényben foglalt” szövegrész 
helyébe a „törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt” szöveg,

d) 17.  § (3)  bekezdésében a „más intézményt is igénybe vehet” szövegrész helyébe a „más intézményt vagy 
szakértőt is igénybe vehet” szöveg,

e) 17.  § (7)  bekezdésében a  „nukleáris létesítmény engedélyesének kérelmére indul” szövegrész helyébe 
a „létesítmény engedélyesének kérelmére indul” szöveg,

f ) 18/D. § (1) bekezdésében az „Az e  törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel” szövegrész 
helyébe az „Az atomenergia alkalmazására szolgáló építménnyel” szöveg,

g) 19. § (1) bekezdésében a „létesülő és üzemelő nukleáris létesítmény” szövegrész helyébe „létesülő és üzemelő 
nukleáris létesítmény vagy üzemelő radioaktívhulladék-tároló” szöveg,

h) 42.  § (2)  bekezdésében az  „intézkedéseket kezdeményez” szövegrész helyébe az  „intézkedéseket 
kezdeményez, illetve intézkedések végrehajtását írhatja elő” szöveg

lép.

16. §  Hatályát veszti az Atv.
a) 12. § (8) bekezdés a) pontjában az „abban az esetben, ha az engedélyes a 17. § (8) bekezdése szerinti előzetes 

tájékoztatót nyújt be” szövegrész,
b) 16. § (9)–(14) bekezdése,
c) 17. § (2) bekezdés 4. és 5. pontjában a „műszaki sugárvédelmi szempontokra is kiterjedő” szövegrészek,
d) 18/A. §-a,
e) 67. § d) pontjának df ) alpontjában az „és műszaki sugárvédelmi” szövegrész.

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

17. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § A távhőtermelőt és a távhőszolgáltatót egymással a polgári jog szabályai szerinti
a) éves és
b) az éves szerződés lejártát követő legalább további két évre szóló
szerződéskötési kötelezettség terheli a távhőellátás biztonságát garantáló kapacitás mértékéig.”

4. A földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

18. §  A földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) „A törvény hatálya” alcíme 
a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E törvényben nem szabályozott kérdésekben a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről 
szóló 2013. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.”

19. §  Az Fbkt. 6. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szövetség földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos feladatai a következők:)
„f ) meghatározza a  tagi hozzájárulás mértékét – a  Közgyűlés által – az  éves költségvetés keretében a  Szövetség 
Alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály) rögzített szabályok szerint, és közzétételre a miniszter elé terjeszti;”

20. §  Az Fbkt. 7. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A szövetségi tagság az (1) bekezdés
a) a)  pontja esetében a  tevékenység megkezdésének, illetve az  engedélyessé válás időpontja közül a  korábbi 
időpontban,
b) b) pontja esetében az értékesítő tevékenysége megkezdésekor,
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c) c)  pontja esetében a  földgáz határon keresztül történő első beszállításának, vagy a  földgáz szervezett piacon 
történő első vásárlásának időpontjában
jön létre.
(3) A szövetségi tagság megszűnik, ha
a) a tag engedélyét a Hivatal visszavonja,
b) az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyes tag a  földgázipari tevékenységét, a  földgáztermelő a  felhasználók 
részére történő értékesítő tevékenységét, a  felhasználó a  földgáz határon keresztül történő beszállítói, illetve 
a földgáz szervezett piacon történő vásárlási tevékenységét megszünteti.
(4) A  tagsági jogviszony fennállása során keletkezett kötelezettségek az  elszámolásban foglaltak szerint 
az elszámolások lezárásának napjáig terhelik a tagot.”

21. § (1) Az Fbkt. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tagi hozzájárulás alapja a (2) bekezdés a)–c) pontjai esetén az értékesített földgáz mennyisége, a (2) bekezdés 
d)–f ) pontjai esetén a vásárolt vagy importált földgáz mennyisége kilowattórában mérve.”

 (2) Az  Fbkt. 8.  § (8)–(10)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (11)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(8) Az Alapszabályban meghatározott feltételekkel visszaigényelhető
a) a (2)  bekezdés a)  pontja szerinti tagi hozzájárulásnak az  a  része, amelyet az  egyetemes szolgáltató a  lakossági 
fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére bevallott és
b) azon földgázmennyiség után bevallott tagi hozzájárulás, amelyet igazoltan nem energetikai célra, hanem 
vegyipari alapanyagként hoznak be, használnak fel vagy értékesítenek.
(9) A  (8) bekezdés szerinti visszaigénylésre a  tag a  tagi hozzájárulási nyilatkozat benyújtásától számított 90 napon 
belül jogosult. A Szövetség a visszaigénylést annak beérkezésétől, a felhasználás könyvelésen alapuló igazolásától, 
valamint a  tagi hozzájárulás megfizetésétől számított 15 napon belül köteles elbírálni, és a  jóváhagyott 
visszaigénylés összegét jóváírni vagy visszautalni. A visszautalás teljesítésének feltétele, hogy a tagnak ezáltal nem 
keletkezhet tartozása a Szövetség felé.
(10) A  tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát a  tag az  erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások 
benyújtásával hitelt érdemlően köteles a Szövetség és a Hivatal részére igazolni.
(11) A  tagi hozzájárulás fizetésre, az  ellenőrzésre és a  visszaigénylésre vonatkozó részletszabályokat 
az Alapszabályban kell meghatározni.”

22. §  Az Fbkt. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A Szövetség tagja minden hónap 20. napjáig köteles a Szövetségnek
a) nyilatkozni arról, hogy a  megelőző hónapban mennyi volt az  e  törvény hatálya alá tartozó, a  tagi hozzájárulás 
fizetése alapjául szolgáló földgáz mennyisége, és
b) benyújtani a nyilatkozatban foglaltakat alátámasztó adatokat az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően.
(2) A Szövetség felhívására a tag köteles továbbá minden olyan adatot, dokumentációt haladéktalanul benyújtani, 
amely a tagi hozzájárulás teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges.
(3) A havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség 
összegét, és azt a  következő hónap utolsó munkanapjáig köteles a  Szövetség pénzforgalmi számlájára átutalni. 
A tagi hozzájárulás megfizetésének időpontja az a nap, amikor a Szövetség számláján a befizetést jóváírják.”

23. §  Az Fbkt. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § A  Szövetség a  tag kérésére igazolást állít ki a  Szövetség felé fennálló nyilatkozattételi, valamint tagi 
hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítéséről. A  Szövetség a  tag részére kiállított igazolásról megkeresésre 
tájékoztatja a Hivatalt és az adó- és vámhatóságot.”

24. §  Az Fbkt. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A.  § (1) E  törvénynek az  energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Mód. tv.) 21. § (1) bekezdésével megállapított 8. § (4) bekezdését a 2017. január 1-jével kezdődő 
elszámolási időszakra kell először alkalmazni.
(2) E  törvénynek a  Mód. tv. 21.  § (2)  bekezdésével megállapított 8.  § (8)  bekezdés b)  pontját a  folyamatban lévő 
visszaigénylésekre is alkalmazni kell.”
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25. §  Az Fbkt. 12. § (2) bekezdésében a „hőmennyiségben” szövegrész helyébe a „mennyiségben” szöveg lép.

26. §  Hatályát veszti az Fbkt.
a) 11. § (6) bekezdése,
b) 14. §-a.

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

27. § (1) A  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3.  §-a a  következő 26b.  ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„26b. Ideiglenes vezeték: közcélúnak, magán-, közvetlen és termelői vezetéknek, valamint felhasználói 
berendezésnek nem minősülő, az  ideiglenes villamos energia igény kiszolgálása céljából, határozott időre létesülő 
vezeték, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt;”

 (2) A Vet. 3. § 68. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„68. Villamosenergia-ipari vállalkozás: az  az e  törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytató természetes 
személy, aki az  Európai Unió tagállamának vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
valamely más államnak az  állampolgára, továbbá olyan, az  ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett 
vállalkozás, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, a  külföldi székhelyű vállalkozások 
magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény szerinti fióktelep, szövetkezet vagy 
európai részvénytársaság, amely e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytat;”

 (3) A Vet. 3. §-a a következő 70a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„70a. Villamosenergia-tároló: villamos energia fizikai vagy kémiai technológiával történő tárolására szolgáló 
berendezés, amely a  betáplált villamos energiát átalakítja, eltárolja és annak műszaki veszteséggel csökkentett 
részét a villamosenergia-rendszerbe visszatáplálja;”

28. §  A Vet. III. Fejezet 3. alcíme a következő 33/C. §-sal egészül ki:
„33/C. § (1) Az elosztó az elosztási tevekénység optimalizálásának céljából a legkisebb költség elve szerint az elosztó 
hálózat részét képező villamosenergia-tárolót létesíthet és működtethet.
(2) Az elosztó által létesített és működtetett villamosenergia-tároló a 0,5 MW névleges kimeneti teljesítőképességet 
nem haladhatja meg.”

29. §  A Vet. 56/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Európai Bizottság által létrehozott, a  felhasználói jogokról tájékoztatást nyújtó energiafogyasztói ellenőrző 
listát a  fogyasztóvédelmi hatóság szükség szerint frissíti a  Hivatallal együttműködve. Az  energiafogyasztói 
ellenőrző listát a  fogyasztóvédelmi hatóság megküldi a  villamosenergia-kereskedőnek, amely azt honlapján és 
az ügyfélszolgálatán közzéteszi.”

30. §  A Vet. 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (4a)  bekezdésben foglaltak szerinti eltéréssel az  engedélyes által kidolgozott és a  felhasználókkal 
reprezentatív érdekképviseleteik útján egyeztetett, valamint – a  lakossági fogyasztókat ellátó engedélyes 
tekintetében – a fogyasztóvédelmi hatósággal előzetesen véleményeztetett üzletszabályzatot a Hivatal hagyja jóvá. 
A  Hivatal megtagadja az  üzletszabályzatnak vagy az  üzletszabályzat részének a  jóváhagyását, ha az  jogszabályba, 
villamosenergia-ellátási szabályzatba ütközik, vagy lényeges jogos érdeket sért.”

31. §  A Vet. 74. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni:)
„l) a 0,5 MW és az ezt meghaladó névleges kimeneti teljesítőképességű villamosenergia-tároló üzemeltetése.”
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32. § (1) A Vet. 88. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyt kaphat
a) az egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, Ptk. szerinti gazdasági társaság, 
a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény szerinti 
fióktelep, a szövetkezet, az európai részvénytársaság, továbbá
b) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más 
államnak állampolgára, aki az  állampolgársága szerinti országban villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet 
folytat, vagy ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás, amely a  székhelye szerinti országban 
villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet folytat, abban az esetben, ha megfelel a Vhr.-ben foglalt feltételeknek, 
a  feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolja, valamint Magyarországon történő elérhetőségét legalább 
kézbesítési megbízott útján folyamatosan biztosítja.
(2) Korlátozott, a  felhasználók ellátására közvetlenül nem jogosító villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó 
működési engedélyt (a továbbiakban: korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedély) kaphat az  Európai 
Unió tagállamának vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államnak 
az  állampolgára, aki az  állampolgársága szerinti országban villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet 
folytat, vagy ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás, amely a  székhelye szerinti országban 
villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet folytat, abban az esetben, ha megfelel a Vhr.-ben foglalt feltételeknek, 
a  feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolja, valamint Magyarországon történő elérhetőségét legalább 
kézbesítési megbízott útján folyamatosan biztosítja.”

 (2) A Vet. 88. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedély esetében nem kell alkalmazni a  47–48.  §-ban, valamint 
az 56/A. §-ban foglaltakat. A (2) bekezdés szerinti engedélyes mentesül a 92–93. §-ban foglaltak alkalmazása alól.”

33. §  A Vet. az „Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély” alcímét követően a következő alcímmel egészül ki:
„A villamosenergia-tárolói engedély
90/C.  § (1) A  villamosenergia-tárolóra – eltérő rendelkezések hiányában – az  e  törvényben és a  felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályokban az erőműre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni.
(2) A villamosenergia-tárolói engedély határozatlan időre szól.”

34. §  A Vet. 93. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti bejelentés nem alkalmazandó a közvetlen vezeték engedélyesére, a magánvezeték engedélyesére 
és a  töltőállomás-üzemeltetőre, továbbá a  (2)  bekezdés szerinti befolyásszerzés nem igényli a  Hivatal előzetes 
hozzájárulását a következő esetekben:]
„e) villamosenergia-tárolói engedélyes esetében.”

35. § (1) A Vet 94. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Nem igényli a Hivatal (1) bekezdés szerinti előzetes hozzájáruló határozatát vagy előzetes tájékoztatását a kiszervezés]
„f ) villamosenergia-tárolói engedélyes”
(esetében.)

 (2) A Vet. 94. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Nem igényli a Hivatal (4) bekezdés szerinti előzetes hozzájáruló határozatát az alapvető eszközökkel való rendelkezés]
„f ) villamosenergia-tárolói engedélyes”
(esetében.)

36. §  A Vet. az „ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK SAJÁT INGATLANON” alcímet megelőzően a  következő 119/C.  §-sal 
egészül ki:
„119/C. § (1) Ideiglenes vezeték kis- vagy középfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozhat.
(2) Az ideiglenes vezeték létesítésére és bontására a csatlakozást kérő költségviselése mellett kerül sor.
(3) Ideiglenes vezeték azonos nyomvonalon kizárólag egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapra létesíthető.
(4) Az ideiglenes vezeték esetében a közcélú hálózat leágazási pontját kell csatlakozási pontnak tekinteni.”
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37. §  A Vet. a „Termelői, magán- és közvetlen vezeték építése idegen ingatlanon” alcímet követően a következő alcímmel 
egészül ki:
„Ideiglenes vezeték építése idegen ingatlanon
132/A.  § A  közcélú hálózatra csatlakozást kérő az  ideiglenes vezeték idegen ingatlanon – ideértve a  közterületet 
is – történő elhelyezésére az  idegen ingatlan tulajdonosával a  Ptk. rendelkezései szerint kötött megállapodás 
birtokában kérheti a Hatóságtól az építési engedély megadását.”

38. §  A Vet. 142. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  rendszerhasználati díjak megállapítása során figyelembe kell venni az  energiahatékonysággal kapcsolatos 
szempontokat is, ennek keretében a  fogyasztásbefolyásolás és a  kereslet oldali válaszintézkedések, valamint 
az  elosztott termelés és egyéb energiahatékonysági intézkedések útján elért költségmegtakarítást, beleértve 
az  átvitel, az  elosztás és a  hálózati beruházások költségének csökkentésén, valamint a  hálózat optimálisabb 
működésén keresztül elért megtakarításokat is.”

39. §  A Vet. 143. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  hálózati engedélyes a  Hivatal elnökének (5)  bekezdés szerinti határozatában meghatározott 
rendszerhasználati díjakat és a  (7)  bekezdés szerinti rendeletben megállapított alkalmazási feltételeket legkésőbb 
a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt 20 nappal a honlapján közzéteszi.”

40. §  A Vet. 146. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  egyetemes szolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti külön díjakat és alkalmazásuk szabályait a  külön díjak 
kihirdetését követő 3 munkanapon belül, az  elosztó a  (4)  bekezdés szerinti külön díjakat legkésőbb azok 
alkalmazhatósága előtt 20 nappal a honlapján és az ügyfélszolgálaton közzéteszi.”

41. §  A Vet. 159. § (1) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:
(A Hivatal a  villamosenergia-ellátással, a  villamosenergia-ellátás biztonságának és a  villamosenergia-piac hatékony 
működésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében:)
„18. a jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető, kötelező erővel nem rendelkező ajánlást adhat ki.”

42. §  A Vet. 168. §-a a következő (20)–(22) bekezdéssel egészül ki:
„(20) A Hivatal 159. § (5) bekezdése 2. pontja szerinti eljárásaiban a Ket. 33/A. §-a nem alkalmazható.
(21) A Hivatal az eljárását a Ket. 32. § (1) bekezdésében foglaltak szerint felfüggesztheti.
(22) Az ügyfelet nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a Hivatal az előírt ügyintézési határidőn belül nem hoz döntést 
és a kérelmezett jog gyakorlásáról szóló rendelkezést tartalmazó függő hatályú döntés meghozatalának nem volt helye.”

43. §  A Vet. 170. § (1) bekezdése a következő 50. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„50. a  villamosenergia-tárolóra és létesítésére, a  villamosenergia-tárolói engedélyre, a  villamosenergia-tárolói 
engedélyes jogaira és kötelezettségeire, a  villamosenergia-tároló üzemeltetésére vonatkozó szabályokat, valamint 
a villamosenergia-tárolói engedélyes és az elosztó által működtetett tároló teljesítményére és a kapacitás mértékére 
vonatkozó részletszabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

44. §  A Vet. a következő 176. §-sal egészül ki:
„176. § E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Mód. 3. törvény) 42. §-ával megállapított 168. § (20) bekezdését a Mód. 3. törvény hatálybalépésekor folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

45. §  A Vet.
 1. 3.  § 50.  pontjában a  „töltőállomás-üzemeltetőt” szövegrész helyébe a  „töltőállomás-üzemeltetőt és 

a villamosenergia-tárolói engedélyest” szöveg,
 2. 47.  § (3)  bekezdésében az „és az  ügyfélszolgálatnak a  működési rendjét, a  félfogadási idejét a” szövegrész 

helyébe a  „működési rendjét a  villamosenergia-kereskedő, valamint az  ügyfélszolgálat működési rendjét 
félfogadási idejét az egyetemes szolgáltatásra jogosultakat ellátó” szöveg,
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 3. 90. § (3) bekezdésében az „a 88. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 88. § (1) bekezdése” szöveg,
 4. 101.  § (4)  bekezdésében a „102/A.  § (3)  bekezdés a)  pontját” szövegrész helyébe a „102/A.  § (4)  bekezdés 

a) pontját” szöveg,
 5. 114/E.  § (3)  bekezdésében a „Ha a  piaci szereplő az  ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó kötelezettségét” 

szövegrész helyébe a „Ha az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó a kötelezettségét” szöveg,
 6. 116.  § (1)  bekezdésében az  „és a  közvetlen vezeték” szövegrész helyébe a  „ , közvetlen vezeték és 

az ideiglenes vezeték” szöveg,
 7. 116.  § (1)  bekezdésében az  „és a  közvetlen vezeték” szövegrész helyébe a  „ , közvetlen vezeték és 

az ideiglenes vezeték” szöveg,
 8. 116.  § (3)  bekezdés e)  pontjában az  „és a  kisfeszültségű közvetlen vezetékre,” szövegrész helyébe  

az „ , a kisfeszültségű közvetlen vezetékre és a kisfeszültségű ideiglenes vezetékre,” szöveg,
 9. 120.  §-ában az  „és közvetlen vezeték” szövegrész helyébe a  „ , közvetlen vezeték és ideiglenes vezeték” 

szöveg,
10. 133.  § (1)  bekezdésében a  „termelői vezeték, magánvezeték, a  közvetlen vezeték,” szövegrész helyébe 

az „a termelői vezeték, a magánvezeték, a közvetlen vezeték, az ideiglenes vezeték,” szöveg,
11. 135. § (1) bekezdésében a „vagy közvetlen vezeték” szövegrész helyébe a „ , közvetlen vezeték vagy ideiglenes 

vezeték” szöveg,
12. 136.  § (2)  bekezdésében az  „és a  közvetlen vezeték” szövegrész helyébe az  „ , a  közvetlen vezeték és 

az ideiglenes vezeték” szöveg,
13. 137. §-ában az „és a csatlakozó berendezés,” szövegrész helyébe az „ , a csatlakozó berendezés és a közvetlen 

vezeték,” szöveg,
14. 146. § (3) bekezdésében a „külön díjak” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés szerinti külön díjak” szöveg,
15. 146. § (5) bekezdésében az „Az e § szerinti rendeletek” szövegrész helyébe az „A (2) és (3) bekezdés szerinti 

rendelet és az (1) bekezdés szerinti rendeletre vonatkozó javaslat” szöveg,
16. 148. § (2) bekezdésében a „0,25 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „0,16 Ft/kWh” szöveg,
17. 148. § (3) bekezdésében a „0,07 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „0,10 Ft/kWh” szöveg,
18. 170. § (5) bekezdés 5. pontjában az „engedélyes” szövegrész helyébe a „felek” szöveg
lép.

46. §  Hatályát veszti a Vet.
1. 90. § (2) bekezdése,
2. 144. § (2) bekezdésében a „rendszerirányítási” szövegrész,
3. 163. § (4) bekezdése,
4. 170. § (1) bekezdés 35. pontja,
5. 178/L. § (3) bekezdése,
6. 178/O. §-a,
7. 178/SZ. §-ban a „semmilyen formában” szövegrészek.

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

47. §  Hatályát veszti az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „és a KAF Központi 
Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész.

7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

48. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3.  § 51a.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„51a. Rendszerhasználó: az  a  felhasználó, földgáztermelő, földgázkereskedő – beleértve a  korlátozott 
földgázkereskedelmi engedélyest és az  egyetemes szolgáltatót is –, illetve rendszerüzemeltető – beleértve 
a  határkeresztező gázvezetéken földgázt átszállító külföldi székhelyű szállítási rendszerüzemeltetőt is –, aki 
rendszerhasználati szerződés alapján a  földgázrendszer kapacitását leköti, vagy azt földgáz betáplálására vagy 
vételezésére igénybe veszi.”
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49. §  A Get. 17. § és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„17.  § (1) A  földgázelosztó az  e  törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak 
szerint nyilvántartja az  elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek azonosítóit, fogyasztásmérő berendezése 
adatait, mérési és elszámolási adatait, valamint kapacitás adatait, amelyeket a  felhasználási helyen vételező 
felhasználó vagy az általa megnevezett földgázkereskedő kérésére köteles átadni.
(2) A  felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedő részére a  földgázelosztó köteles 
a felhasználó mérési adatait átadni.
(3) A  felhasználó személyében történő változás esetén a  földgázelosztó köteles jegyzőkönyvben rögzíteni 
a  fogyasztásmérő berendezés állását és a  mérőberendezés, illetve a  zárópecsétek (plomba) szemrevételezéssel 
megállapított állapotát, és ennek egy példányát az új felhasználó, valamint a  felhasználót ellátó földgázkereskedő 
részére megküldeni.
18. § A szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználó részére a földgázelosztói feladatokat – ideértve az ellátást 
biztosító vezeték üzemeltetését – a szállítási rendszerüzemeltető biztosítja a felhasználási hely telekhatáráig.”

50. § (1) A Get. 28. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Földgáz-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyt kaphat
a) az egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni cég, Ptk. szerinti gazdasági társaság, 
a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvény szerinti 
fióktelep, a szövetkezet, az európai részvénytársaság, továbbá
b) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más 
államnak állampolgára, aki az  állampolgársága szerinti országban földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat, 
vagy ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett vállalkozás, amely a  székhelye szerinti országban földgáz-
kereskedelmi tevékenységet folytat, ha megfelel a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló kormányrendeletben foglalt feltételeknek, a  feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolja, valamint 
Magyarországon történő elérhetőségét legalább kézbesítési megbízott útján folyamatosan biztosítja.
(4) Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kaphat az  Európai Unió tagállamának vagy az  Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államnak az  állampolgára, aki az  állampolgársága szerinti 
országban földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy ezen államokban jogszerűen nyilvántartásba vett 
vállalkozás, amely a székhelye szerinti országban földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat abban az esetben, ha
a) Magyarország területén történő elérhetőségét kézbesítési megbízott útján biztosítja, valamint
b) megfelel a  földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott feltételeknek, és azt hitelt érdemlően igazolja.”

 (2) A Get. 28. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyesre a  földgázkereskedőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
a 28/A–31/C. §-ban, a 62. § (2) bekezdés a) pontjában, a 63. § (1) bekezdésében, a 113. §-ban foglaltak kivételével. 
A (4) bekezdés szerinti engedélyes mentesül a 122–123. §-ban foglalt szabályok alól.”

51. §  A Get. 31/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a felhasználó földgázkereskedőt kíván váltani, annak lebonyolítását az engedélyesek térítésmentesen végzik, 
és azzal összefüggésben az  engedélyes a  felhasználónak, valamint a  földgázkereskedők egymásnak díjat nem 
számíthatnak fel. A kereskedőváltás lebonyolítása céljából a felhasználó megbízása alapján az a földgázkereskedő is 
eljárhat, akivel a felhasználó az új földgáz-kereskedelmi szerződést megköti.”

52. §  A Get. 31/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A korábbi földgázkereskedő az  (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejűleg köteles az érintett 
rendszerüzemeltetőnél bejelenteni az  e  törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak 
szerint a kereskedőváltást és a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját. Az új földgázkereskedő 
az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követően haladéktalanul, de a földgáz-kereskedelmi 
szerződés megszűnésének időpontját legalább 21 nappal megelőzően az  érintett rendszerüzemeltetőnél 
bejelenti az  új földgáz-kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontját, továbbá a  felhasználási hely egyedi 
azonosító számának alkalmazásával kezdeményezi a  rendszerhasználati szerződés megkötését vagy módosítását. 
A  rendszerüzemeltető köteles a  kereskedőváltással kapcsolatos rendszerhasználati szerződések megkötését 
vagy módosítását legkésőbb a  földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját megelőző 4. napig 
elvégezni, és a kapacitásadatokról a szállítórendszeri kapacitások átadás-átvételének határideje előtti munkanapig 
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a  rendszerhasználó részére tájékoztatást nyújtani, amely határidőről a  szállítási rendszerüzemeltető értesíti 
a rendszerhasználókat és földgázelosztókat.”

53. §  A Get. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A végső menedékes kijelölését követően a Hivatal a korábbi földgázkereskedő engedélyét visszavonja a földgáz 
végső menedékes szolgáltatásról és a  földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a  felhasználók 
földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló kormányrendeletben 
szabályozott esetben.”

54. §  A Get. 61/F. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó a kötelezettségét a bírság kiszabása ellenére továbbra sem teljesíti, 
a bírság ismételten kiszabható. Bírság ismételt kiszabása esetén a 61/D. § (2) bekezdése alkalmazandó.”

55. §  A Get. 63. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését a  földgázkereskedő a  28/A.  § (4)  bekezdésének 
megfelelően megbízottként kezeli,
a) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó kereskedő az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározott 
ügyfélszolgálatokon,
b) a kizárólag egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókat ellátó kereskedő az  általa meghatározott 
kapcsolattartási módokon
biztosítja az elosztóhálózat-használattal kapcsolatos ügyintézést is.”

56. §  A Get. 63/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63/A. § (1) A felhasználói kapcsolattartás szervezetének működési rendjét a kereskedő, továbbá az ügyfélszolgálat 
működési rendjét, félfogadási idejét az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedő 
úgy köteles megállapítani, és működése feltételeiről úgy köteles gondoskodni, hogy az  lehetővé tegye 
a  felhasználók jogainak megfelelő érvényesítését. Ezen kötelezettség keretein belül az  egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedő köteles
a) állandó ügyfélszolgálati irodáját a  hét legalább egy napján 20 óráig, a  fiókirodáit a  hét legalább egy napján 
18 óráig nyitva tartani, és
b) elektronikusan és telefonon keresztül is lehetővé tenni a  felhasználók számára a  személyes ügyintézés 
időpontjának előzetes lefoglalását.
(2) A  felhasználót megilleti az  a  jog, hogy fogyasztási adataira vonatkozóan a  földgázellátásról szóló törvény 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint térítésmentesen tájékoztatást 
kapjon az őt ellátó földgázkereskedőtől.
(3) Az  Európai Bizottság által létrehozott, a  felhasználói jogokról tájékoztatást nyújtó energiafogyasztói ellenőrző 
listát a  fogyasztóvédelmi hatóság szükség szerint frissíti a  Hivatallal együttműködve. A  fogyasztóvédelmi hatóság 
az  energiafogyasztói ellenőrző listát megküldi a  földgázkereskedőnek, aki azt honlapján és az  ügyfélszolgálati 
irodában közzéteszi.”

57. §  A Get. 71. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó szabad kapacitásait gázévre, gázév negyedévére, hónapjára, 
napjára és gáznapon belül a  gáznap hátralevő részére vonatkozóan, egész órában meghatározott időtartamokra 
ajánlja fel lekötésre.”

58. §  A Get. 72. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A földgáztermelő
a) a hazai termelésű földgáz földgázkereskedő részére történő értékesítése, valamint a  kitermelt földgáz 
Magyarország területéről történő kivitele, és
b) amennyiben a  földgázkereskedőre vonatkozóan, e  törvényben és az  e  törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban foglalt feltételeknek – a  tevékenység folytatáshoz szükséges külön engedély kiváltására vonatkozó 
kötelezettség kivételével – megfelel, a kitermelt földgáz értékesítése
érdekében, a  kitermelés mértékéig jogosult kapacitást lekötni, amelyre a  kapacitáslekötés és a  rendszerhez való 
hozzáférés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
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(17) A (16) bekezdés b) pont szerinti esetben a földgázkereskedőre vonatkozó kötelezettségek földgáztermelő általi 
betartását a Hivatal a földgázkereskedőkre vonatkozó szabályok szerint ellenőrzi.”

59. §  A Get. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  együttműködő földgázrendszer egyensúlyának biztosítása érdekében a  rendszerüzemeltetők kötelesek 
egymással és a  rendszerhasználókkal folyamatosan együttműködni. Az  együttműködés részletes szabályait 
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály határozza meg.”

60. §  A Get. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  rendszerüzemeltetőnek olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely 
közvetlen kapcsolaton alapuló információközvetítő eszköz útján, megfelelő időben biztosítja az  együttműködő 
földgázrendszer egyensúlyáért felelős engedélyesek részére az  együttműködő földgázrendszer irányításához 
szükséges megbízható adatokat.”

61. §  A Get. 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  rendszerüzemeltetők biztosítják a  felhasználó földgáz fogyasztásának elszámolásához a  mérésügyi 
jogszabályok szerinti minőségi és mennyiségi adatokat.”

62. §  A Get. 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szállítási rendszerüzemeltető és a  földgázelosztó – a  földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, üzletszabályzatban és a  földgázkereskedővel kötött egyedi 
megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a  kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló – kezdő 
és záró mérőállást is tartalmazó-fogyasztási adatok összegyűjtéséről, a  szükséges átszámítások és korrekciók 
elvégzéséről, és az  adatoknak az  Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerinti tartalommal és formában az  érintett 
földgázkereskedőnek történő továbbításáról. A mérési adatokat a  földgázkereskedő – természetes személy esetén 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint – az érintett 
felhasználó számára köteles hozzáférhetővé tenni.”

63. §  A Get. 104. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Az engedélyesek az általuk alkalmazott hatósági árat és alkalmazásuk szabályait az árat meghatározó rendelet 
kihirdetését követő 3 munkanapon belül vagy az árat meghatározó határozat esetében az árak alkalmazhatósága 
előtt 20 nappal kötelesek honlapjukon és ügyfélszolgálat fenntartása esetén az ügyfélszolgálatukon nyilvánosságra 
hozni.”

64. § (1) A Get. 113. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  engedélyes által kidolgozott és a  felhasználókkal reprezentatív érdekképviseleteik útján egyeztetett, 
valamint – a  lakossági fogyasztókat ellátó engedélyesek tekintetében – a fogyasztóvédelmi hatósággal előzetesen 
véleményeztetett üzletszabályzatot a  Hivatal hagyja jóvá. A  Hivatal megtagadja az  üzletszabályzatnak vagy 
az üzletszabályzat részének jóváhagyását, ha az jogszabályba, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatba ütközik, vagy 
egyébként a felhasználók lényeges jogos érdekeit sérti.”

 (2) A Get. 113. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  engedélyes köteles a  Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzatot – a  mindenkor hatályos, egységes 
szerkezetbe foglalt szöveggel – a  honlapján, továbbá az  ügyfélszolgálat működtetésére köteles engedélyes 
az ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni.”

65. §  A Get. 127. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő sz) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a  földgázellátással, a  földgázellátás biztonságának és a  földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, 
továbbá az  egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a  hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos 
feladatai körében)
„s) jogosult feladatának ellátása érdekében – jogszabályban meghatározott módon – az  engedélyes társaság, 
a PB-gáz forgalmazó, a PB-gáz kiskereskedő, a mintaprojektet végző társaság, valamint a hazai termelésű földgázt 
termelő irataiba betekinteni – ideértve a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése szerinti üzleti és egyéb törvény által védett titkot 
tartalmazó iratokat is – a  tevékenységekre vonatkozó iratokról másolatot, kivonatot készíteni vagy készíttetni, 
feladatai ellátásához az engedélyes társaságtól, a PB-gáz forgalmazótól, a PB-gáz kiskereskedőtől, a mintaprojektet 
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végző társaságtól, valamint a hazai termelésű földgázt termelőtől eseti és rendszeres információkat kérni, amelyeket 
köteles a  Ket. adatkezelésre vonatkozó szabályai szerint kezelni; továbbá jogosult állami vagy közfeladata ellátása 
során engedély nélkül minősített adat felhasználására, minősített adatot tartalmazó iratba való betekintésre, 
másolat, kivonat készítésére vagy készíttetésére;
sz) jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető, kötelező erővel nem rendelkező ajánlást ad ki;”

66. § (1) A Get. 132. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„18. a földgázszállítási tevékenység végzésének részletszabályait,”

 (2) A Get. 132. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„22. a rendszerüzemeltető és a rendszerhasználó közötti jogviszonynak és annak létesítésének részletes szabályait,”

 (3) A Get. 132. § 48. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„48. az  okos mérés bevezetésével kapcsolatos mintaprojektek megvalósításával összefüggő szabályokat, ennek 
keretében az okos mérőkre és felszerelésükre, a mintaprojektet végzők és az abban részt vevő felhasználók jogaira 
és kötelezettségeire, az  adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos előírásokra, továbbá a  mintaprojektek 
eredményeiről való adatszolgáltatásra, tájékoztatásra vonatkozó szabályokat, valamint a  mintaprojekt 
megvalósításán túlmenően a központi adatfeldolgozó rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokat,”

67. §  A Get.
a) 105. § (2) bekezdésében az „a), d) és e) pontjai” szövegrész helyébe az „a) és d) pontjai” szöveg,
b) 114. § (10) bekezdésben az „a)–h), j) és k) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–h) és j) pontjában” szöveg,
c) 119.  § (2a)  bekezdésében a „hazai termelésű földgázt termelőre” szövegrész helyében a „hazai termelésű 

földgázt termelőre és a 72. § (16) bekezdés b) pontja szerint eljáró földgáztermelőre” szöveg,
d) 120/A. § (3) bekezdés d) pontjának da) alpontjában a „kereskedelmi és termelői engedélyesének” szövegrész 

helyébe a „kereskedelmi engedélyesének és földgáztermelőjének” szöveg,
e) 120/A.  § (3)  bekezdés d)  pontjának db)  alpontjában a „kereskedelmi és termelői engedélyes” szövegrész 

helyébe a „kereskedelmi engedélyes és földgáztermelő” szöveg,
f ) 125.  § (8)  bekezdésben az  „ , a  rendszerüzemeltetők és a  központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert 

működtető engedélyes” szövegrész helyébe az „és a rendszerüzemeltetők” szöveg,
g) 125.  § (9)  bekezdésben az  „ , a  földgáztermelőnek és a  központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert 

működtető engedélyesnek” szövegrész helyébe az „és a földgáztermelőnek” szöveg,
h) 128.  § (3)  bekezdésében a „129.  § (2)  bekezdés c)  pontjában” szövegrész helyébe a „129.  § (2)  bekezdés 

d) pontjában” szöveg,
i) 133/A. § 12. pontjában az „engedélyes” szövegrész helyébe a „felek” szöveg
lép.

68. §  Hatályát veszti a Get.
 1. 3. § 46a. pontja,
 2. 4. § (2) bekezdés c) pontjában az „ , a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel” 

szövegrész,
 3. 4. § (2) bekezdés f ) pontjában az „és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető rendszerrel” 

szövegrész,
 4. 10. §-ában az „ , ideértve a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerrel történő adatcserét” szövegrész,
 5. 14.  § (2)  bekezdésben az  „ , a  központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel” 

szövegrész,
 6. 14. § (4) bekezdésben az „és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerrel” szövegrész,
 7. 15.  § (1)  bekezdésben az  „ , a  központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel” 

szövegrész,
 8. 16. § (1a) és (1b) pontja,
 9. „Központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer” alcím címe,
10. 19/B. §-a,
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11. 24.  §-ában az  „ , és az  Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon, a  közvetlenül 
földgázkereskedő által ellátott telephelyi felhasználók vonatkozásában a központi adatgyűjtő és feldolgozó 
rendszert működtető engedélyes részére megküldeni” szövegrész,

12. 31/A.  § (4)  bekezdésében a „vagy a  központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes” 
szövegrész,

13. 31/B. § (4a)–(4c) bekezdése,
14. 31/C.  § (1)  bekezdésében az „és a  központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes” és 

a „ , valamint a kereskedőváltással érintett földgázkereskedők és az érintett rendszerüzemeltetők a központi 
adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel” szövegrészek,

15. 31/C.  § (3)  bekezdésében az  „ , a  központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes” 
szövegrész,

16. 72. § (5a) és (6a) bekezdése,
17. 78. § (2a) bekezdése,
18. 91.  § (4)  bekezdésében az  „ , a  központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes” 

szövegrész,
19. 92.  § (4)  bekezdésében az  „és a  központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes” 

szövegrész,
20. 99. § (1a) bekezdése,
21. 100. § (2a)–(2d) bekezdése,
22. 103. § (4) és (4a) bekezdésében a „semmilyen formában” szövegrész,
23. 105. § (1) bekezdés e) pontja,
24. 105/A.  § (1)  bekezdésben a „központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a  Hivatal 

határozatában meghatározott rendszerhasználati díjat, a” szövegrész,
25. 113.  § (1)  bekezdésében az  „és a  központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes” 

szövegrész,
26. 114. § (1) bekezdés k) pontja,
27. 114. § (2) és (10) bekezdésében az „és k)” szövegrész,
28. 114. § (17) bekezdése,
29. 121/C. § (4) bekezdés a) pontjában és a (6) bekezdésben a „bármely tagvállalatával, vagy” szövegrész,
30. 121 /E. § (2) bekezdésben az „és annak tagvállalataitól” szövegrész,
31. 125. § (1d) bekezdése,
32. 125.  § (10)  bekezdésében az  „a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes,” 

szövegrész,
33. 125.  § (14)  bekezdésében az  „és a  központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes” 

szövegrész,
34. 125/B. §-a,
35. 127. § b) pontjában az „ , a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatát” szövegrész,
36. 129. § (2) bekezdés c) pontja,
37. 129. § (2a) bekezdésében a „ , c” szövegrész,
38. 132. § 19. pontjában az „és a földgázelosztói kapacitás értékesítésének” szövegrész,
39. 132. § 27., 29., 54. és 55. pontja,
40. 133/A. § 13–15. pontja,
41. 140/B. §-a,
42. 146/D. § (3) bekezdése,
43. 146/F. §-a.

8. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 
módosítása

69. §  A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 
14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szövetségi tagság a  40.  § (2)  bekezdés szerinti tevékenység megkezdésének időpontjában jön létre. 
A szövetségi tagság megszűnik, ha a tag a készletezési kötelezettséggel járó tevékenységet megszünteti. A tagsági 
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jogviszony fennállása során felmerült kötelezettségek az  elszámolásban foglaltak szerint az  elszámolások 
lezárásának napjáig terhelik a tagot.”

70. §  A Kt. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A közgyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza.
(2) A közgyűlés a 21. § a) és b) pontjaiban, továbbá az Alapszabályban meghatározott ügyekben a jelenlévő tagok 
kétharmados szavazattöbbségével határoz.
(3) A  közgyűlési határozat érvényességéhez az  (1)–(2)  bekezdésben előírtak mellett a  kőolaj- és kőolajtermék-
készletezéssel kapcsolatos kérdésben a  kőolaj szekciót képviselő, jelenlévő tagok többségi szavazata, 
a  földgázkészletezéssel kapcsolatos kérdésben a  földgáz szekciót képviselő, jelenlévő tagok többségi szavazata is 
szükséges.”

71. §  A Kt. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § A  közgyűlés döntésének meghozatala során minden szövetségi tag rendelkezik egy szavazattal. Ez  jelenti 
az összes szavazatok 50%-át. A szavazatok másik fele olyan arányban oszlik meg a két szekció tagjai között, amilyen 
mértékben az előző naptári évben esedékes nettó tagi hozzájárulást megfizették.”

72. §  A Kt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § (1) Az  igazgatótanács tizennégy tagból áll. Hat tagot a  kőolaj szekcióból, négy tagot a  földgáz szekcióból 
a  közgyűlés választ három évre. A  további négy tag közül kettő a  miniszter, egy az  államháztartásért felelős 
miniszter és egy a MEKH képviselője.
(2) Az igazgatótanács tagja személyesen köteles eljárni.”

73. §  A Kt. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az igazgatótanácsi határozat érvényességéhez a kőolaj- és kőolajtermék-készletezéssel kapcsolatos kérdésben 
a  kőolaj szekciót képviselő, jelenlévő tagok többségi szavazata, a  földgázkészletezéssel kapcsolatos kérdésben 
a földgáz szekciót képviselő, jelenlévő tagok többségi szavazata is szükséges.”

74. §  A Kt. 31. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az igazgató)
„f ) megbízást ad a tagvállalatok, valamint a készletek ellenőrzésére.”

75. §  A Kt. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Szövetséget megillető tagi hozzájárulás hátralék, az  azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, 
valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.”

76. §  A Kt. 39. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A nem teljesített fizetési kötelezettség esedékességének időpontjától számított nyolc napon belül a Szövetség 
nyolcnapos fizetési határidő kitűzésével fizetési felszólítást küld a tag részére.
(2) A  felszólítás eredménytelensége esetén a  Szövetség – a  felszólítás megtörténtének igazolása mellett – 
kezdeményezi a  tagi hozzájárulás, továbbá a  késedelmi kamata adók módjára történő behajtását az  adó- és 
vámhatóságnál.”

77. §  A Kt. 40. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kőolaj szekció tagja a 4. mellékletben meghatározott kőolajtermékek mennyisége után tagi hozzájárulást fizet, 
ha
a) az adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő, illetve az  importáló a kőolajterméket a  jövedéki adóról szóló 
törvény rendelkezései szerint szabad forgalomba bocsátja,
b) a jövedéki engedélyes kereskedő, illetve a  felhasználói engedélyes az  Európai Unió más tagállamában szabad 
forgalomba bocsátott kőolajterméket e tagállamból beszerez,
c) az adóraktár engedélyese a  kőolajterméket az  adóraktáron belül felhasználja, kivéve a  jövedéki termék 
előállításához történő felhasználást,
d) az adóraktár engedélyese a  kőolajterméket a  víziközlekedésről szóló törvény szerinti gazdasági célú hajózási 
tevékenységet végző hajók (ideértve a kompot is) üzemanyagtartályába betölti,
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e) az adóraktár engedélyese a  kőolajterméket a  légiközlekedési tevékenységet végző légi jármű 
üzemanyagtartályába betölti.
(3) A  tagi hozzájárulás alapja a  (2)  bekezdés a)  pontja esetén a  jövedéki adóról szóló törvény szerint szabad 
forgalomba bocsátott, a  (2)  bekezdés b)  pontja esetén a  beszerzett, a  (2)  bekezdés c)  pontja esetén a  felhasznált, 
a (2) bekezdés d) és e) pontja esetén a betöltött, hozzájárulás-köteles kőolajtermék mennyisége.
(4) A tagi hozzájárulás megfizetése a (2) bekezdésben megnevezett engedélyest terheli.”

78. §  A Kt. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41.  § (1) Az  alapszabályban meghatározott feltételekkel visszaigényelhető a  4.  mellékletben meghatározott 
kőolajtermékek után bevallott tagi hozzájárulásnak az a része, amelyet a tag igazoltan
a) katonai célra hoz be, vagy értékesít közvetlenül a végső felhasználó számára,
b) gazdasági célú légiközlekedési tevékenységet végző szervezet nemzetközi légiforgalomban részt vevő – külföldi 
vagy magyar lajstromjelű – légijárművek üzemeltetésére használ fel, vagy számára ilyen célra értékesítenek, vagy 
a légitársaság saját felhasználásra tartalékol,
c) vegyipari, kenéstechnikai, illetve korrózióvédelmi célokra hoz be, vagy értékesít közvetlenül a végső felhasználó 
számára.
(2) Az  alapszabályban meghatározottak szerint, az  ott rögzített feltételek fennállása esetén a  tag évente 
kérelmet terjeszthet elő a  Szövetséghez, amely alapján a  Szövetség igazgatója engedélyezheti, hogy a  tag 
az (1) bekezdés szerinti esetekben a kőolajtermékek után fizetendő tagi hozzájárulás összegét havonta csökkentse 
a visszaigényelhető tagi hozzájárulás összegével.
(3) Nem kell tagi hozzájárulást fizetni a  4.  mellékletben meghatározott kőolajtermékek azon mennyisége után, 
amelyet a  tag Magyarország vagy nemzetközi megállapodás alapján más állam készletezési kötelezettsége 
teljesítése érdekében hoz be vagy értékesít.”

79. § (1) A Kt. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tag minden hónap 20-áig a  Szövetségnek nyilatkozik arról, hogy a  megelőző hónapban mennyi volt 
az  e  törvény hatálya alá tartozó, a  tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló szabad forgalomba bocsátott, 
kitárolt, behozott, feladott, beszerzett, felhasznált, továbbá hajók és légi járművek üzemanyag-tartályába betöltött 
kőolajtermék mennyisége. A  Szövetség felhívására a  tag minden olyan adatot, dokumentációt haladéktalanul 
benyújt, amely a tagi hozzájárulás teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges.”

 (2) A Kt. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tagi hozzájárulási nyilatkozat benyújtásától számított 90 napon belül visszaigényelhető a  Szövetségtől 
a  4.  melléklet szerinti kombinált nomenklatúra (a továbbiakban: KN) kóddal azonosított kőolajtermék azon 
mennyisége után bevallott tagi hozzájárulás, amelyet a  tag a  41.  §-ban meghatározott célra értékesített 
vagy használt fel. Az  adott KN kódú kőolajtermékre vonatkozóan, a  visszaigényelt tagi hozzájárulás alapját 
képező mennyiség nem haladhatja meg a  kőolajterméknek a  visszaigénylést megelőző 90 napra benyújtott 
nyilatkozatokban megadott, tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá eső, összesített mennyiségét. A  Szövetség 
a  visszaigénylést annak beérkezésétől, a  felhasználás könyvelésen alapuló igazolásától, és a  tagi hozzájárulás 
megfizetésétől számított 15 napon belül köteles elbírálni, valamint a  jóváhagyott visszaigénylés összegét jóváírni 
vagy visszautalni. A visszautalás teljesítésének feltétele, hogy a tagnak ezáltal nem keletkezhet tartozása a Szövetség 
felé.”

80. §  A Kt. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.  § (1) Ha a  Szövetség hiányosságot vagy a  tag jogellenes működését állapítja meg, továbbá ha a  tag a  42.  § 
(1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz 
eleget, a Szövetség határidő tűzésével felszólítja a tagot a jogszerű állapot helyreállítására.
(2) Ha a  tag a  megadott határidőn belül adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor 
a  Szövetség igazgatója jogosult a  rendelkezésére álló adatok alapján határozattal kiszabni a  tagot terhelő tagi 
hozzájárulást.
(3) Ha alaposan feltételezhető, hogy az ellenőrzött személy jogosulatlanul végez tagsági viszony alapjául szolgáló 
tevékenységet, a Szövetség eljárást kezdeményez a hatáskörrel rendelkező hatóságnál.”
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81. §  A Kt. a következő 52. §-sal egészül ki:
„52. § E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Módtv.) 75.  §-ával megállapított 38.  § (1)  bekezdését a  Módtv. hatálybalépésekor fennálló tagi hozzájárulás 
tartozásokra is alkalmazni kell.”

82. §  A Kt. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53.  § Ez  a  törvény a  tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 
2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

83. §  A Kt.
a) 16.  §-ában az „az alapszabályban” szövegrész helyébe az „a Szövetség Alapszabályában (a továbbiakban: 

alapszabály) szöveg,
b) 17. § (2) bekezdésében az „A Szövetség alapszabályában” szövegrész helyébe az „Az alapszabályban” szöveg,
c) 17. § (3) bekezdésében az „A Szövetség alapszabályát” szövegrész helyébe az „Az alapszabályt” szöveg,
d) 17. § (4) bekezdésében az „A Szövetség alapszabálya” szövegrész helyébe az „Az alapszabály” szöveg,
e) 20. § (3) bekezdésében a „4 héttel” szövegrész helyébe a „15 nappal” szöveg,
f ) 21. § a) pontjában az „a Szövetség alapszabályának” szövegrész helyébe az „az alapszabály” szöveg,
g) 24. § (1) bekezdés g) pontjában az „ad” szövegrész helyébe az „adhat” szöveg,
h) 26.  §-ában az  „egyszerű szavazattöbbséggel” szövegrész helyébe az  „a jelenlévő tagok egyszerű 

szavazattöbbségével” szöveg,
i) 28. § (2) bekezdésében az „általában egyszerű szavazattöbbséggel” szövegrész helyébe az „a jelenlévő tagok 

egyszerű szavazattöbbségével” szöveg,
j) 29. § (7) bekezdésében az „a Szövetség alapszabályába” szövegrész helyébe az „az alapszabályba” szöveg,
k) 30. § (2) bekezdésében az „a Szövetség alapszabályában” szövegrész helyébe az „az alapszabályban” szöveg,
l) 37. § (2) és (3) bekezdésében az „a Szövetség alapszabálya” szövegrészek helyébe az „az alapszabály” szöveg,
m) 44. § (1) bekezdésében a „hajók” szövegrész helyébe a „hajók és légi járművek” szöveg,
n) 45. § (2) bekezdés a) pontjában a „jóváhagyja” szövegrész helyébe a „közzéteszi” szöveg,
o) 45. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Szövetség alapszabályát” szövegrész helyébe az „az alapszabályt” szöveg,
p) 4.  mellékletében az  „Alacsony és magas kéntartalmú fűtőolajok” sor „Kombinált nomenklatúra 2012” 

oszlopában a „27101935” szövegrész helyébe a „27102035” szöveg
lép.

84. §  Hatályát veszti a Kt.
a) 17. § (2) bekezdés m) és n) pontja,
b) 38. § (3) bekezdése,
c) 40. § (6) bekezdése.

9. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

85. §  Nem lép hatályba a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 169. §-a.

10. Záró rendelkezések

86. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 1–26. §, a 45. § 16. és 17. pontja, valamint a 69–76. és 78–84. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 45. § 7. pontja 2017. január 2-án lép hatályba.
 (4) A 77. § 2017. április 1-jén lép hatályba.
 (5) E törvény

a) 2. §-a a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, 
a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK 
rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 4.  § (1)  bekezdése és a  15.  § a)  pontja az  ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel 
szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a  89/618/Euratom, 
a  90/641/Euratom, a  96/29/Euratom, a  97/43/Euratom és a  2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül 
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helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/Euratom tanácsi irányelv 4.  cikk 76. és 78.  pontjának és 
az 5. cikk a) pontjának

való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CXLIV. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

1. A közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvény módosítása

1. §  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 20.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) A  kiszabott bírság és a  pénzkövetelés biztosítása összegének megfizetésével kapcsolatos jogszabályban 
meghatározott költség az  azt megfizető személyt terheli. A  kiszabott bírság, a  pénzkövetelés biztosítása és 
az  azok megfizetésével kapcsolatos költség összegének megfizetése e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban meghatározott számlaszámra történő befizetéssel történik. A megfizetett bírság és a pénzkövetelés 
biztosítása összegét – a megfizetésükkel kapcsolatos költség levonását követően az azt megállapító döntés jogerőre 
emelkedéséig – az eljáró hatóság elkülönítetten kezeli.”

2. §  A Kkt. 23/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  adatszolgáltatás céljának és jogalapjának igazolása nélkül nyilvánosan, közvetlenül, díjmentesen a  közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott informatikai platformon keresztül elektronikus úton is 
lekérdezhető rendszám szerint:
a) a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálatainak dátuma, a vizsgálóállomás megnevezése, 
címe;
b) a  jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálata során megállapított műszaki, 
környezetszennyezési adatok közül:
ba) a jármű különleges rendszámtáblára való jogosultságának ténye,
bb) a jármű EK típusjóváhagyásának száma, ha rendelkezik ilyennel,
bc) a jármű hazai forgalomba helyezési engedélyének száma,
bd) a jármű megengedett össztömege;
c) a műszaki vizsgálatok során megállapított futásteljesítménnyel összefüggő adatok, a kilométeróra-állás és annak 
rögzítési időpontja alapján a jármű átlagos, átlag alatti, átlag feletti minősítése.”

3. §  A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy)
„15. a  közúti árufuvarozásra, személyszállításra, a  vizsgálóállomás által végzett közúti jármű vizsgálatára, 
az  ömlesztett áruk szállítására, az  egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértése, 
valamint a  jogosulatlan úthasználat esetén kiszabható bírságok összegét, a  pénzkövetelés biztosítása elrendelése 
esetén ennek összegét, továbbá az  ezek megfizetésével kapcsolatos költség összegét, valamint a  bírságolással 
összefüggő hatósági feladatok általános szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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2. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

4. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
a) 2. § (2) bekezdés e) pontjában az „és” szövegrész helyébe a „,valamint”,
b) 3. § (2) bekezdésében a „kapcsolatos” szövegrész helyébe az „összefüggő”,
c) 3/A. § (6) bekezdésében az „összefüggő” szövegrész helyébe a „kapcsolatos”,
d) 12. § (4) bekezdésében a „továbbá” szövegrész helyébe a „,valamint”,
e) 21. §-ában a „hozzájárulását követően” szövegrész helyébe a „hozzájárulása után”,
f ) 29. § (1) bekezdésében az „1592/2002/EK rendelet” szövegrész helyébe az „az 1592/2002/EK rendelet”,
g) 30. § (1) bekezdésében a „tekintetében” szövegrész helyébe az „esetén”,
h) 31. §-ában a „tekintetében” szövegrész helyébe az „esetén”,
i) 33. § (1) bekezdésében a „vagy” szövegrész helyébe az „,illetve”,
j) 46. § (2) bekezdésében az „és” szövegrész helyébe a „,valamint”,
k) 48. § (5) bekezdésében az „és” szövegrész helyébe a „,valamint”,
l) 65/A. § (4) bekezdésében az „állapítja meg” szövegrész helyébe a „határozza meg”,
m) 71. § 1. pontjában a „mely” szövegrész helyébe az „amely”
szöveg lép.

3. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

5. § (1) A  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a  továbbiakban: Kknyt.) 2.  §-a a  következő 
17–18. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazása során)
„17. Informatikai platform: számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó olyan 
informatikai rendszer, amely alkalmas a  közúti közlekedési nyilvántartásból közvetlen hozzáféréssel, továbbá más 
törvényben megjelölt nyilvántartásokból egységes felületen történő adatszolgáltatások lebonyolítására.
18. Járműéletút-adatszolgáltatás: a  nyilvántartó által az  e  célra szolgáló informatikai platformon keresztül, több 
nyilvántartás adatainak felhasználásával elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.”

 (2) A Kknyt. 2. §-a a következő 19. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazása során)
„19. Ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása: a  Magyarországon ideiglenesen forgalomba helyezett vagy 
ideiglenesen forgalomban tartott járművekhez kiadott, a „CD”, az „E”, az „M”, a „P”, a „V” a „Z” és az „SP” betűjelű 
ideiglenes rendszámtáblának és az  ideiglenes rendszámtábla jogosultjának, továbbá az  e  nyilvántartásba történő 
bejegyzés vagy törlés alapjául szolgáló és a  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, az  ideiglenes rendszámtábla 
kiadásához szükséges csatolandó és bemutatandó okiratok elektronikus másolatának az elektronikus nyilvántartása.”

6. §  A Kknyt. 5. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A közlekedési igazgatási hatóság:)
„g) továbbítja az  okmánytár részére az  ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába történő bejegyzés és 
az  okmányok kiállításának alapját képező, a  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben az  ideiglenes rendszámtábla kiadásához 
szükséges bemutatandó és csatolandó okiratokról készült másolatot;”

7. §  A Kknyt. 7. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás áll:)
„h) az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásából.”

8. § (1) A Kknyt. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A járműnyilvántartás a külön jogszabályban meghatározottak szerint tartalmazza a jármű)
„a) azonosító és műszaki adatait, a műszaki érvényesség időtartamának végét vagy a műszaki alkalmatlanságának 
tényét, valamint motorkódját,”

 (2) A Kknyt. 9. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A járműnyilvántartás a külön jogszabályban meghatározottak szerint tartalmazza a jármű)
„h) kerékpárszállító eszközre kiadott különleges rendszámtáblájának adatait.”
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9. § (1) A Kknyt. 9/B. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás tartalmazza:)
„f ) az előzetes eredetiségvizsgálat dátumát, a vizsgálat során megállapított minősítést, és az erről kiállított hatósági 
bizonyítvány sorszámát,”

 (2) A Kknyt. 9/B. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás tartalmazza:)
„i) az előzetes eredetiségvizsgálatot lefolytató vizsgálóállomás megnevezését és címét.”

10. §  A Kknyt. a következő 9/D. §-sal egészül ki:
„9/D. § (1) Az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása tartalmazza az ideiglenes rendszámtábla jogosultjának:
a) természetes személyazonosító adatát,
b) lakcímét, egyéni vállalkozó esetében kérelmére székhelyét, telephelyét,
c) állampolgárságát (hontalanságát),
d) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
da) megnevezését,
db) székhelyének (telephelyének) címét,
dc) cégjegyzék- vagy nyilvántartási számát,
e) kérésére a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét, telefonszámát vagy elektronikus levélcímét.
(2) Az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása tartalmazza
a) az  ideiglenes rendszámtábla betűjel- és számjegy-kombinációját, továbbá az  ideiglenes rendszámtábla 
kiadásának évét,
b) az ideiglenes rendszámtábla érvényességi idejét,
c) az  ideiglenes forgalmi engedély vagy az  ideiglenes forgalomban tartási engedély számát, kiadására, 
érvényességére, cseréjére, visszavonására vonatkozó adatokat,
d) az  ideiglenes forgalmi engedély vagy az  ideiglenes forgalomban tartási engedély, továbbá az  ideiglenes 
rendszámtábla eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb okból történő érvénytelenségére, megtalálására, 
megkerülésére vonatkozó adatokat, és
e) a  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
szóló kormányrendeletben meghatározott, az  ideiglenes rendszámtábla kiadásához szükséges csatolandó és 
bemutatandó okiratok elektronikus másolatát.
(3) Az  ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása a „P” betűjelű rendszámtábla kivételével tartalmazza az  ideiglenes 
rendszámtáblával ellátott járművek:
a) alvázszámát,
b) gyártmányát,
c) típusát,
d) színét.
(4) Az  ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása tartalmazza az „E” és a „P” betűjelű rendszámtáblák használatának 
korlátozására vonatkozó adatokat.
(5) Az  ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében 
– a  természetes személyazonosító, valamint a  lakcímazonosító adatok és a  (2)  bekezdés e)  pontjában szereplő 
elektronikus okiratok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

11. §  A Kknyt. 15. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartó kezeli:)
„g) a  9/D.  §-ban megjelölt adatokat az  ideiglenes rendszámtáblák használatára való jogosultság megszűnését 
követő 2 évig.”

12. § (1) A Kknyt. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartásból
a) a  nyilvántartótól csoportos adatszolgáltatás, járműéletút-adatszolgáltatás és – a  Kormány által rendeletben 
az e törvény szerint adatigénylésre jogosult szervek közül kijelölt szervek eseti jellegű megkeresése esetén – egyedi 
adatszolgáltatás,
b) a közlekedési igazgatási hatóságtól egyedi adatszolgáltatás
igényelhető.”
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 (2) A Kknyt. 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A járműéletút-adatszolgáltatásra irányuló kérelem esetén a nyilvántartó a kérelemben megjelölt adatokat a 7. § 
b), c), és f )  pontjában meghatározott, a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 23/A.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott, továbbá a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a  továbbiakban: 
Gfbt.) 46. § (1) bekezdésében és 51. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból elektronikus úton szerzi be.”

13. § (1) A Kknyt. 19. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:)
„d) a közfeladatot ellátó személyek vagy szervezetek, továbbá a 19. §-ban nem nevesített egyéb hatóságok, állami 
vagy önkormányzati szervek a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén, 
az ott meghatározott adatokra vonatkozóan,”

 (2) A Kknyt. 19. § (2) bekezdése a következő e)–f ) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:)
„e) a  Gfbt.-ben meghatározott biztosító és a  Kártalanítási Számla kezelője díjmentesen a  káreseménnyel érintett 
jármű Gfbt.-ben meghatározott Kártörténeti nyilvántartásba (a  továbbiakban: kárnyilvántartás) történő vétele 
során, a károsult jármű rendszámának és alvázszámának, valamint magyarországi nyilvántartásba vétele tényének 
elektronikus ellenőrzése érdekében a 9. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatokból a járműazonosító adatokat,
f ) a  Gfbt.-ben meghatározott biztosító és a  Kártalanítási Számla kezelője díjmentesen a  gépjárműre vonatkozó 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat kockázatelbírálása vagy a  kártérítési igények jogosságának 
megállapítása során a  jármű értékének megállapítása céljából a  járműéletút-adatszolgáltatás igénybevételével 
a 24. § (3a) bekezdésében foglalt adatokat.”

14. §  A Kknyt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A 19. §-ban megjelölt szervek, személyek a célt és a jogalapot az adat megismerésére jogosító jogszabályi 
rendelkezés megjelölésével igazolják.
(2) A  nyilvántartó a  19.  §-ban megjelölt szervek, személyek részére az  adatszolgáltatást a  járműnyilvántartásból 
az informatikai platform keretében is nyújthatja.”

15. §  A Kknyt. 24. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  adatszolgáltatás céljának és jogalapjának igazolása nélkül nyilvánosan, közvetlenül, díjmentesen 
az informatikai platformon keresztül elektronikus úton is lekérdezhető
a) a járműnyilvántartásból
aa) a jármű harmonizált forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki adatai,
ab) a kilométeróra-állás és annak rögzítési időpontja kronologikus sorrendben,
ac) a forgalomból kivont állapot ténye, valamint az aktuális forgalomból való kivonás oka, jellege és a kivonás kezdő 
időpontja,
ad) a jármű érvényes forgalmazási korlátozására vonatkozó adatok,
ae) a körözés ténye, és
af ) az  első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontjától az  adatlekérdezés időpontjáig a  jármű nyilvántartott 
tulajdonosainak száma,
b) a származás-ellenőrzési nyilvántartásból
ba) a jármű származási országa, és
bb) a származás ellenőrzésének eredménye,
c) az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
ca) az előzetes eredetiségvizsgálat végzésének időpontja,
cb) az előzetes eredetiségvizsgálatot lefolytató vizsgálóállomás megnevezése és címe,
cc) az  előzetes eredetiségvizsgáló által a  jármű alvázszámára, motorszámára, motorkódjára, rendszámára és 
regisztrációs matricájára tett megállapítások,
cd) az eredetiségvizsgálati képi dokumentáció,
ce) az előzetes eredetiség-ellenőrzés során megállapított minősítés,
d) a  nyilvántartó által a  Gfbt.-ben meghatározott kötvénynyilvántartásból elektronikusan beszerzett biztosítás 
tényére vonatkozó adat,
e) a nyilvántartó által a kárnyilvántartásból beszerzett káreseményre vonatkozó adat és a káresemény dátuma.”
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16. §  A Kknyt. 43. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„e) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló, 2014. április 3-i 2014/46/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
(való megfelelést szolgálja.)”

17. § (1) A Kknyt.
a) 2. § 1., 2., 12., 15. és 16. pontjában a „nyilvántartás” szövegrész helyébe az „elektronikus nyilvántartás” szöveg,
b) 2. § 11. pontjában a „nyilvántartása” szövegrész helyébe az „elektronikus nyilvántartása” szöveg
lép.

 (2) A Kknyt.
a) 19. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „a 9. §-ban és a 9/A. § (1) bekezdésében megjelölt” szövegrész 

helyébe „a 9. §-ban, a 9/A. § (1) bekezdésében és a 9/D. §-ban megjelölt” szöveg,
b) 19.  § (1)  bekezdés e)  pont eb)  alpontjában a „9/A.  § (1)  bekezdés a)–e)  pontjában megjelölt” szövegrész 

helyébe a  „9/A.  § (1)  bekezdés a)–e)  pontjában, a  9/D.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában, d)  pont da)–
db)  alpontjában és e)  pontjában, valamint a  9/D.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontjában és (3)  bekezdésében 
megjelölt” szöveg,

c) 19.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a „9/A.  § (1)  bekezdés a)–e)  pontjában meghatározott” szövegrész helyébe 
a „9/A.  § (1)  bekezdés a)–e)  pontjában és a  9/D.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában, a  9/D.  § (2)  bekezdés 
a)–b) pontjában, valamint a 9/D. § (3) bekezdésében meghatározott” szöveg,

d) 19.  § (1)  bekezdés h)  pont ha)  alpontjában a „9.  § (4)  bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe 
a „9. § (4) bekezdésében, a 9/D. § (1) bekezdés a)–b) pontjában, d) pont da)–db) alpontjában és e) pontjában, 
valamint a 9/D. § (2) bekezdés a)–c) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott” szöveg,

e) 19.  § (1)  bekezdés h)  pont hb)  alpontjában a  „(3)  bekezdésében megjelölt” szövegrész helyébe 
a „(3) bekezdésében, a 9/D. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a)–c) pontjában és (3) bekezdésében megjelölt” 
szöveg,

f ) 19.  § (1)  bekezdés l)  pontjában az  „(1)  bekezdésének a)–e)  pontjaiban megjelölt” szövegrész helyébe 
az „(1) bekezdés a)–e) pontjában, a 9/D. § (1) bekezdés a)–b) pontjában, d) pont da)–db) alpontjában, a 9/D. § 
(2) bekezdés a)–c) pontjában és (3) bekezdésében megjelölt” szöveg,

g) 19.  § (1)  bekezdés n)  pontjában a „(2)  bekezdés a), b), d) és e)  pontjaiban, továbbá a  (3)  bekezdésében 
megjelölt” szövegrész helyébe a  „(2)  bekezdés a), b), d) és e)  pontjában, a  (3)  bekezdésében, a  9/D.  § 
(1) bekezdésében, (2) bekezdés a)–c) pontjában és (3) bekezdésében megjelölt” szöveg,

h) 19.  § (1)  bekezdés p)  pontjában a  „(3)  bekezdésében és a  9/C.  §-ban foglalt” szövegrész helyébe 
a  „(3)  bekezdésében, a  9/C.  §-ban, a  9/D.  § (1)  bekezdésében, (2)  bekezdés a)–c)  pontjában és 
(3) bekezdésében megjelölt” szöveg,

i) 19.  § (1)  bekezdés q)  pontjában a  „(3)–(4)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a  „(3)–(4)  bekezdése, 
valamint a 9/D. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,

j) 19.  § (1)  bekezdés r)  pontjában a  „d)–e)  pontjában, valamint a  (3)  bekezdésében foglalt” szövegrész 
helyébe a „d)–e) pontjában, a (3) bekezdésében, a 9/D. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a)–c) pontjában és 
(3) bekezdésében megjelölt” szöveg,

k) 19. § (1) bekezdés s) pontjában a „(3) bekezdésben foglalt” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésben, valamint 
a 9/D. § (1) bekezdésében megjelölt” szöveg,

l) 19.  § (1)  bekezdés u)  pontjában a  „(2)  bekezdés a)–c)  pontjaiban megjelölt” szövegrész helyébe 
a „(2) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a 9/D. § (1) bekezdés a)–b) pontjában, (2) bekezdés a)–b) pontjában 
és (3) bekezdésében megjelölt” szöveg,

m) 19. § (1) bekezdés v) pontjában az „(1a) bekezdésben megjelölt” szövegrész helyébe az „(1a) bekezdésében és 
a 9/D. § (1) bekezdésében megjelölt” szöveg

lép.
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4. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

18. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  országos illetékességgel eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által első fokon meghozott hajózási 
hatósági döntéssel szemben – ideértve a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított 
közlekedési beruházásokat is – fellebbezésnek van helye.”

19. §  A Vkt. 21. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Belvízi hajózási tevékenységet folytató úszólétesítmény utazó munkavállalója minden 2040 hajózással 
teljesített munkaórát követően ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatra jogosult a munkáltató által meghatározott 
feltételekkel. A vizsgálat során különös figyelmet kell fordítani arra a tünetre vagy állapotra, amely összefüggésben 
lehet a  44/G.  § alapján biztosított minimális napi pihenőidővel és minimális pihenőnapokkal végzett fedélzeti 
munkával.
(1b) Az  (1a)  bekezdés szerinti egészségügyi szűrővizsgálat a  nemzeti egészségügyi rendszer keretében is 
elvégezhető belvízi hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos által.”

20. §  A Vkt. VI. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„VI. FEJEZET
AZ ÚSZÓLÉTESÍTMÉNY SZEMÉLYZETÉNEK MUNKAIDEJE
A tengeri kereskedelmi hajó, a tengeri halászhajó és a tengeren ásványi készletek kitermelésével 
összefüggő hajózási tevékenységet folytató úszólétesítmény személyzete
42.  § Az  úszólétesítmény személyzetének munka- és pihenőidejére a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi 
I.  törvény (a  továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit az  e  törvényben, az  STCW Egyezményben és a  Tengerészeti 
Munkaügyi Egyezményben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
43.  § (1) A  tengeri kereskedelmi hajó, a  tengeri halászhajó, valamint a  tengeren ásványi készletek kitermelésével 
összefüggő hajózási tevékenységet folytató úszólétesítmény személyzete tekintetében kollektív szerződés az  Mt. 
munkaközi szünetre, a  napi pihenőidőre, a  heti pihenőnapra vagy pihenőidőre, a  vasárnapi és a  munkaszüneti 
napon történő munkavégzésre, valamint a  rendkívüli munkavégzés éves mértékére vonatkozó rendelkezéseitől 
eltérhet, ezen túlmenően legfeljebb egyéves vagy legfeljebb ötvenkét heti munkaidőkeretet állapíthat meg.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott munkavállalók tekintetében kollektív szerződés a  napi munkavégzés 
időtartamát legfeljebb tizennégy órában határozhatja meg, amelybe a  rendes és a  rendkívüli munkavégzés 
időtartama is beszámít.
44. § Tengeri kereskedelmi hajó személyzete tekintetében – munkaidőkeret alkalmazása esetén – kollektív szerződés 
az  Mt. teljes napi munkaidő mértékére vonatkozó szabályaitól eltérhet, és a  teljes napi munkaidő mértékét 
legfeljebb heti hat munkanap és napi nyolc óra munkaidő figyelembevételével állapíthatja meg.
44/A.  § (1) Tengeri halászhajó és tengeri kereskedelmi hajó személyzete tekintetében kollektív szerződés az  Mt. 
pihenőidőre vonatkozó szabályaitól eltérhet, de ebben az esetben
a) a napi pihenőidő tíz óránál, a napi és a heti pihenőidő együttes időtartama hetvenhét óránál kevesebb nem lehet;
b) bármely hétnapos időszak vonatkozásában legalább hetvenhét óra pihenőidőt biztosítani kell, amelybe a napi és 
a heti pihenőidő számít be;
c) a napi pihenőidőt nem lehet kettőnél több részre osztani, ezek közül az egyiknek legalább hat óra tartamúnak kell 
lennie, továbbá a pihenőidő megszakításának időtartama a tizennégy órát nem haladhatja meg.
(2) Az (1) bekezdéstől kollektív szerződés eltérhet, ha a munkavállaló évi rendes szabadságán túlmenően legalább 
évente egy hónap egybefüggő fizetett szabadságot biztosít. Ebben az esetben kollektív szerződés a napi pihenőidő 
minimális mértékét nyolc órában, a napi és a heti pihenőidő együttes mértékét legalább hetven órában állapíthatja 
meg.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés alkalmazásában napi pihenőidőnek minősül a  napi munka befejezése és a  másnapi 
munkakezdés közötti időtartam, továbbá a  munkaidő-beosztás alapján az  egy napon belüli, két munkával töltött 
időszak közötti időtartam is, ha annak hossza az egy órát eléri.
44/B.  § A  hajók üzemképességi vizsgálatait, a  tűzvédelmi és mentőcsónak-gyakorlatokat, továbbá az  egyéb 
gyakorlatokat úgy kell végezni, hogy azok a pihenőidőt a lehető legkisebb mértékben vegyék igénybe.
44/C. § (1) Ha tengeri nagyhajón a készenlét alatt a személyzet számára munkavégzést rendeltek el, a készenlétet 
követően a munkavégzés időtartamával azonos tartamú pihenőidőt kell biztosítani.
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(2) Ha tengeri nagyhajón a  munkavállaló számára havária vagy más úszólétesítmény mentése esetén rendkívüli 
munkavégzést rendeltek el, a  munkavállaló részére a  normál üzemelési körülmények helyreállítását követően 
a 44/A. §-ban meghatározott pihenőidőt kell biztosítani.
Belvízi hajózási tevékenységet folytató úszólétesítmény utazó munkavállalója
44/D.  § (1) Az  Mt. rendelkezéseit a  44/D–44/J.  §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a  belvízi hajózási 
tevékenységet folytató úszólétesítmény utazó munkavállalója tekintetében.
(2) A belvízi hajózási tevékenységet folytató úszólétesítmény utazó munkavállalója tekintetében kollektív szerződés 
az  Mt. napi munkavégzés időtartamára, a  munkaközi szünetre, a  napi pihenőidőre, a  heti pihenőnapra vagy 
pihenőidőre, a  vasárnapi és a  munkaszüneti napon történő munkavégzésre, valamint a  rendkívüli munkavégzés 
éves mértékére vonatkozó rendelkezéseitől eltérhet.
(3) A 21. § (1a) és (1b) bekezdése, a 44/D–44/J. § és a 47/B. § alkalmazásában
a) belvízi hajózás: a belvízi személyszállítási, árufuvarozási, valamint rév- és komphajózási tevékenység;
b) belvízi hajózási vállalkozó: belvízi hajózási ágazatban saját számlájára, jövedelemszerzés céljából úszólétesítményt 
működtető személy;
c) éjszakai munka: a 23:00 óra és a 6:00 óra közötti időszakban teljesített munkavégzés;
d) munkaidő: az az időtartam, amely alatt a munkavállaló a munkáltató utasítására az úszólétesítmény fedélzetén, 
az  úszólétesítménynél vagy ahhoz kapcsolódóan munkát végez, munkára van beosztva, vagy munka céljából 
rendelkezésre kell állnia (készenléti idő);
e) nem hajós személyzet: a fedélzeten valamennyi nem hajós munkavállaló;
f ) pihenőidő: az  az időtartam, amely nem minősül munkaidőnek, ebbe beletartozik az  úszólétesítményen és 
a szárazföldön eltöltött pihenőidő, ide nem értve a munkaközi szünetet;
g) több műszakos tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló: olyan munkavállaló, aki több műszakos 
tevékenységet folytató munkáltatónál váltott műszak szerinti munkarendben kerül beosztásra;
h) utazó munkavállaló: az  a  munkavállaló, akit egy belvízi hajózási tevékenységet végző munkáltató az  utazó 
személyzet tagjaként alkalmaz, ide nem értve a belvízi hajózási vállalkozót.
44/E.  § (1) A  munkáltató az  egészséges és biztonságos munkavégzés, továbbá a  közlekedésbiztonság 
követelményeire is figyelemmel készíti el az utazó munkavállaló munkaidő-beosztását.
(2) Munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret tartama legfeljebb tizenkét hónap lehet.
(3) A munkaidőkeret átlagában a heti munkaidő a negyvennyolc órát nem haladhatja meg.
(4) A  munkaidőkeret időtartamánál rövidebb ideig tartó munkaviszony esetében a  maximális munkaidőt 
időarányosan kell kiszámítani.
(5) A (3) bekezdés alkalmazása során az Mt. 107. § b) pontja szerinti rendkívüli munkaidőt is figyelembe kell venni.
44/F. § (1) A napi munkavégzés időtartama legfeljebb tizennégy óra, amelybe a rendes és a rendkívüli munkavégzés 
időtartama is beszámít.
(2) A munkaidő heti átlagban a nyolcvannégy órát nem haladhatja meg.
(3) Ha a munkarendben több munkanap, mint pihenőnap szerepel, az átlagos heti munkaidő négy hónap alatt nem 
lehet több mint hetvenkét óra.
44/G. § (1) Az egymást követő munkanapok száma legfeljebb harmincegy nap lehet.
(2) Eltérő megállapodás hiányában a  közvetlenül egymást követő munkanapok után ugyanannyi egymást követő 
pihenőnapot kell biztosítani.
(3) Ha a  munkarend szerint több a  munkanap, mint a  pihenőnap, akkor a  közvetlenül az  egymást követő 
munkanapok után biztosítandó, egymást követő pihenőnapok minimális számát a  következőképpen kell 
meghatározni:
a) az 1–10. egymást követő munkanap esetében minden egyes egymást követő munkanapra 0,2 pihenőnap jár;
b) a 11–20. egymást követő munkanap esetében minden egyes egymást követő munkanapra 0,3 pihenőnap jár;
c) a 21–31. egymást követő munkanap esetében minden egyes egymást követő munkanapra 0,4 pihenőnap jár.
(4) A  (3)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározottak tekintetében a  töredék pihenőnapok hozzáadódnak 
a minimálisan járó, egymást követő pihenőnapokhoz, és kizárólag teljes pihenőnapként biztosítandók.
44/H. § (1) Az utazó munkavállaló esetében a napi pihenőidő hossza huszonnégy órás időszakonként tíz óra, ebből 
megszakítás nélkül legalább hat óra.
(2) A munkaidőkeret átlagában legalább nyolcvannégy óra heti pihenőidőt kell biztosítani.
(3) A  hajók üzemképességi vizsgálatait, a  tűzvédelmi és mentőcsónak-gyakorlatokat, továbbá az  egyéb 
gyakorlatokat úgy kell végezni, hogy azok a pihenőidőt a lehető legkisebb mértékben vegyék igénybe.
44/I. § Az éjszakai munkaidő felső határa hétnapos időszakonként negyvenkét óra.
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44/J.  § Ha belvízi hajózási tevékenységet folytató úszólétesítményen a  munkavállaló számára havária vagy más 
úszólétesítmény mentése esetén rendkívüli munkavégzést rendeltek el, a munkavállaló részére a normál üzemelési 
körülmények helyreállítását követően a 44/H. §-ban meghatározott pihenőidőt kell biztosítani.
Hatósági ellenőrzés
44/K.  § (1) Az  úszólétesítményen a  munkarendre, a  munkavállaló munkaidő-beosztására, valamint munkaidejére 
és pihenőidejére vonatkozó szabályok megtartását a  hajózási hatóság ellenőrzi. A  hajózási hatóság az  ellenőrzés 
során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében az  úszólétesítmény üzemeltetését megtilthatja, és a  60.  § 
(1) bekezdés l) pontja alapján a munkavállalókat védő rendelkezések megsértőit bírság megfizetésére kötelezheti.
(2) Jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése érdekében az  úszólétesítmény személyzetének munkaidejét 
szabályozó jogszabályokat és kollektív szerződést a személyzet részére könnyen megközelíthető helyen elérhetővé 
kell tenni.”

21. §  A Vkt. 47/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47/B.  § (1) A  tengeri nagyhajó munkavállalójának és a  belvízi hajózási tevékenységet folytató úszólétesítmény 
utazó munkavállalójának napi munkaidejéről és pihenőidejéről nyilvántartást kell vezetni. A  nyilvántartásnak 
az  úszólétesítmény vezetője vagy megbízottja és a  munkavállaló által aláírt másodpéldányát a  kihajózáskor 
a munkavállaló (kölcsönzött munkavállaló esetén a kölcsönbeadó) rendelkezésére kell bocsátani.
(2) A  belvízi hajózási tevékenységet folytató úszólétesítmény utazó munkavállalójának napi munkaidejéről és 
pihenőidejéről vezetett nyilvántartást a  kihajózásig (legkésőbb a  következő hónap végéig – munkaidőkeret 
alkalmazása esetén az adott munkaidőkeret végéig) meg kell őrizni a fedélzeten.
(3) A  belvízi hajózási tevékenységet folytató úszólétesítmény utazó munkavállalójának a  nyilvántartás 
másodpéldányát egy évig meg kell őriznie.
(4) A nyilvántartást a 47/A. § (2) bekezdésében meghatározott nyelveken kell vezetni.
(5) A  belvízi hajózási tevékenységet folytató úszólétesítmény utazó munkavállalójának napi munkaidejéről és 
pihenőidejéről vezetett nyilvántartást a  felelős hajóvezetőnek, valamint az  utazó munkavállalónak kihajózáskor 
(legkésőbb a következő hónap végéig) közösen ellenőrizniük kell, és aláírásukkal igazolni azok helyességét.
(6) A  belvízi hajózási tevékenységet folytató úszólétesítmény utazó munkavállalójának napi munkaidejéről és 
pihenőidejéről vezetett nyilvántartásba feljegyzendő minimális adatok a következők:
a) a hajó neve;
b) a munkavállaló neve;
c) a felelős hajóparancsnok neve;
d) dátum;
e) munkanap vagy pihenőnap;
f ) a napi munka- és pihenőidők kezdete és vége.”

22. §  A Vkt. 60. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A jogszabályban előírt)
„l) úszólétesítményen a  munkarendre, a  munkavállaló munkaidő-beosztására, valamint munkaidejére és 
pihenőidejére”
(vonatkozó rendelkezések megsértőit a hajózási hatóság – a hajózási bírság mértékéről és kivetésének szabályairól szóló 
kormányrendeletben előírtak szerint – bírság megfizetésére kötelezheti.)

23. §  A Vkt. 78/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„78/A. § (1) Az állam tulajdonában lévő víziút, meder, parton lévő létesítmény és kapcsolódó ingatlanok, továbbá 
az országos közforgalmú kikötők létesítését, felújítását és fejlesztését, valamint ezekkel összefüggő úszólétesítmény- 
és egyéb eszközbeszerzéseket és -felújításokat az  előzőek tulajdonosa, vagyonkezelője, működtetője vagy 
üzemben tartója (a továbbiakban: tulajdonos vagy működtető szervezet) vagy a fejlesztési közreműködő végezheti 
(a továbbiakban együtt: megvalósító szervezet).
(2) Ha a létesítést, felújítást és fejlesztést a fejlesztési közreműködő végzi, a létesítésben, felújításban és fejlesztésben 
az (1) bekezdés szerinti, érintett tulajdonos vagy működtető szervezet közreműködik. A tulajdonos vagy működtető 
szervezet és a fejlesztési közreműködő a feladatok megosztásáról megállapodást köt.
(3) A  megvalósító szervezet, mint építtető az  állami tulajdonon megvalósuló fejlesztés és eszközbeszerzés esetén 
az állam nevében és javára jár el, tevékenysége fontos közérdekű és közcélú tevékenységnek minősül.
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(4) A  megvalósító szervezet felelős az  építési munkák előkészítéséért. A  megvalósító szervezet a  fejlesztés 
érdekében gondoskodik a  szükséges műszaki tervek (így különösen az  engedélyezési terv vagy a  kiviteli terv) 
és tanulmányok elkészítéséről, ügyfélként részt vesz a  hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját nevére 
megszerzi az  építési, illetve vízjogi létesítési engedélyeket, elvégzi vagy elvégezteti a  munkaterület előkészítését 
(beleértve különösen a  területszerzést, próba- vagy megelőző régészeti feltárást, közműkiváltást), továbbá 
lefolytatja a  közbeszerzési eljárásokat. A  megvalósító szervezet kivitelezési szerződéseket köt a  megvalósításra, 
gondoskodik az  építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, lebonyolítja a  műszaki átadás-átvételt és 
közreműködik az üzemeltetési engedélyezési eljárás során.
(5) A  megvalósító szervezet az  általa felhasznált forrásokkal és létrehozott eszközökkel a  fejlesztés és 
eszközbeszerzés pénzügyi zárását követően elszámol a forrást rendelkezésre bocsátó szervvel.
(6) Törvény eltérő rendelkezése hiányában az  állam tulajdonába és ellenérték nélkül a  megvalósító szervezet 
vagyonkezelésébe kerül
a) a megvalósító szervezet által megvásárolt vagy kisajátított terület,
b) az  egyes fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel kapcsolatban létrehozott vagy megszerzett eszköz (így 
különösen úszólétesítmény, víziközlekedés forgalmának irányítására és a  hajóút kitűzésére szolgáló jel, eszköz, 
hordalékvizsgálatot lehetővé tevő eszköz, szoftver, egyéb eszköz).
(7) Ellenérték nélkül a  megvalósító szervezet vagyonkezelésébe kerül – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
az állam tulajdonában és a megvalósító szervezettől eltérő vagyonkezelő vagyonkezelésében álló és a fejlesztéshez 
szükséges terület, vízilétesítmény.
(8) A  vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba, úszólétesítmények esetén a  tulajdonjog hajólajstromba történő 
bejegyzéséről a  megvalósító szervezet gondoskodik. A  megvalósító szervezet a  vagyonkezelői jog, valamint 
a  tulajdonjog bejegyzésére vonatkozó hatósági határozatokat annak kézhezvételét követően haladéktalanul 
megküldi a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a  továbbiakban: MNV Zrt.) részére. A  megvalósító szervezet 
vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartásba, valamint úszólétesítmények esetén a  tulajdonjog hajólajstromba 
történő bejegyzése vagy törlése mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
(9) Ha a  megvalósító szervezet jogerős építési, illetve vízjogi létesítési engedély alapján az  állam tulajdonában és 
más vagyonkezelésében levő ingatlanon közcélú tevékenységet folytat, a  vagyonkezelő az  érintett ingatlanokat 
külön megállapodás alapján a  szükséges előkészítő munkálatok, illetve az  építési munkák idejére köteles 
térítésmentesen a megvalósító szervezet birtokába és használatába adni.
(10) Ha a  megvalósító szervezet jogerős építési, illetve vízjogi létesítési engedély alapján helyi önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanon közcélú tevékenységet folytat, a  megvalósító szervezet és az  érintett helyi 
önkormányzat köteles az  előkészítés és építés idejére, ezek céljából az  ingatlan ingyenes használatára írásban 
megállapodást kötni a megvalósító szervezet megkeresésétől számított 60 napon belül.
(11) A megvalósító szervezet az állami tulajdonú ingatlanon megvalósított fejlesztést és eszközt az állam által kijelölt 
vagyonkezelő szervezet részére adja át. A  vagyonkezelő és a  megvalósító szervezet az  ingyenes átadás-átvételről 
elszámolási megállapodást készít az  átadás-átvétel fordulónapjától számított hat hónapon belül az  MNV Zrt. 
mint tulajdonosi joggyakorló egyidejű tájékoztatása mellett annak céljából, hogy az  érintett fejlesztést, eszközt 
az  átadás-átvétel fordulónapján nyilvántartott könyv szerinti értéken a  könyveiből kivezesse és a  vagyonkezelő 
könyveiben azokat nyilvántartásba vegye. Ezen eljárás ellenérték nélkül a megvalósító szervezet által nyilvántartott 
könyv szerinti értéken történik azzal, hogy az általános forgalmi adó tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 
törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
(12) A  más vagyonkezelésében álló, állami tulajdonú vagyonelemen végzett, nem a  közcélú tevékenység 
folytatásához kapcsolódó fejlesztés és eszközbeszerzés tekintetében a  megvalósító szervezet az  átadás-átvétel 
fordulónapjától számított egy éven belül elszámolási megállapodást készít a  tulajdonosi joggyakorló egyidejű 
tájékoztatása mellett annak céljából, hogy az ingatlan vagyonkezelője a vagyonelemeket nyilvántartásba vegye.
(13) A helyi önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon a helyi önkormányzat érdekében megvalósított fejlesztés 
e  törvény erejénél fogva az  átadás-átvétel fordulónapján a  helyi önkormányzat tulajdonába kerül a  helyi 
önkormányzat és a megvalósító szervezet elszámolási kötelezettsége mellett.
(14) Az  elszámolási megállapodásnak tartalmaznia kell az  átadott fejlesztésnek, eszköznek a  tulajdonos és 
vagyonkezelő eszköz-nyilvántartási rendje szerinti, az  állami vagyon nyilvántartására vonatkozó jogszabályoknak, 
a számviteli törvénynek megfelelően szolgáltatandó adatait, az európai uniós és a költségvetési forrásokkal történő 
eszközönkénti elszámolást.”
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24. § (1) A  Vkt. 78/B.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  § a  következő  
(2a)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A megvalósító szervezet a fejlesztéssel érintett közcélú tevékenység meghatározását követően haladéktalanul köteles 
írásban értesíteni a fejlesztéssel érintett közmű üzemeltetőjét és tulajdonosát arról, hogy a fejlesztési tevékenység során 
mely közműszakasz átalakítása, áthelyezése (a továbbiakban együtt: kiváltása) vagy fejlesztése szükséges.
(2) A  tulajdonos az  (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvétele után az abban feltüntetett határidőn belül köteles 
a közmű kiváltását vagy -fejlesztését elvégezni vagy elvégeztetni. A megvalósító szervezet a műszakilag feltétlenül 
szükséges mértékű, a  tulajdonossal egyeztetett – 30 napnál nem rövidebb – határidőt határoz meg a  közmű 
kiváltására vagy fejlesztésére. A  tulajdonos a  véleményét a  megvalósító szervezet értesítésének kézhezvételétől 
számított nyolc munkanapos határidőn belül köteles közölni a megvalósító szervezettel.
(2a) A  megvalósító szervezet tulajdonos által elvégzett vagy elvégeztetett közműkiváltás vagy -fejlesztés indokolt 
költségét a tulajdonosnak vagy annak jogutódjának megfizeti.
(2b) Az építtető az általa létrehozott közművet a közmű műszaki átadás-átvételi eljárásának eredményes lezárását 
követően, e  törvény erejénél fogva, ellenérték nélkül a  megvalósító szervezet által nyilvántartott könyv szerinti 
értéken, a  közműkiváltás vagy -fejlesztés megvalósítása előtti tulajdonos vagy annak jogutódja tulajdonába, 
üzemeltetőjének üzemeltetésébe adja. Az  általános forgalmi adó tekintetében az  általános forgalmi adóról szóló 
törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
(2c) A  közmű ellenérték nélkül akkor adható át a  tulajdonosnak, ha a  közmű kiváltására vagy -fejlesztésére 
műszakilag feltétlenül szükséges mértékben került sor és a közműkiváltás vagy -fejlesztés költségei nem haladták 
meg a  közmű szokásos piaci árát. Ha a  közműkiváltásra vagy -fejlesztésre a  műszakilag feltétlenül szükséges 
mértéket meghaladóan került sor, úgy a  műszakilag feltétlenül szükséges mértéket meghaladó közműkiváltással 
vagy -fejlesztéssel arányos költséget a tulajdonos köteles megtéríteni.
(2d) A  közműkiváltás vagy -fejlesztés elvégzését követő 90 napon belül a  megvalósító szervezet és a  tulajdonos 
kötelesek egymással tételesen elszámolni, illetve megállapodást kötni.”

 (2) A Vkt. 78/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  közműkiváltás vagy -fejlesztés elvégzésének vagy elvégeztetésének megtagadása esetén a  megvalósító 
szervezet jogosult a  közműkiváltást vagy -fejlesztést a  megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező vállalkozóval 
elvégeztetni, amelyet a tulajdonos tűrni köteles.”

25. §  A Vkt. 90. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„n) az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási 
Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a  munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a  belvízi hajózási ágazaton 
belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról szóló, 2014. december 19-i 2014/112/EU tanácsi 
irányelv, az egyes foglalkoztatáspolitikai és egészségügyi tárgyú jogszabályokkal együtt.”

26. § (1) A Vkt. 58. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki:]
„g) az országos illetékességgel eljáró halgazdálkodási hatóság ellenőrzési tevékenysége során e célra rendszeresített 
szolgálati célú vízijárműveire.”

 (2) A  Vkt. 58.  § (1)  bekezdésében a  „Ráckevei-Dunaág és a  Tisza-tó” szövegrész helyébe a  „Ráckevei (Soroksári)–
Dunaágnak és a Tisza-tónak” szöveg, a „Kormány rendeletben” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben” szöveg 
lép.

 (3) A  Vkt. 87.  § 4a.  pontjában a  „kormányhatározatban kijelölt NIF Zrt.” szövegrész helyébe a  „jogszabályban vagy 
kormányhatározatban kijelölt szervezet” szöveg lép.

5. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

27. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § 5.7. alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„5.7. pályahálózat-működtető: azon gazdálkodó szervezet, amely vasúti pályahálózat működtetését végzi, ideértve 
– a  tulajdonosi jogok gyakorlójaként, vagyonkezelőként vagy vagyonműködtetőként – a  vasúti pálya és annak 
tartozékai vagyonkezelését, vagyonműködtetését is;”
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28. §  A Vtv. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  magyar állam a  pályahálózat-működtetővel az  állami tulajdonban lévő vasúti pályahálózatok 
vagyonkezelésére vagyonkezelési szerződést vagy az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 26.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott tevékenység (a  továbbiakban: vagyonműködtetés) érdekében – a  legalább 
többségi állami tulajdonú pályahálózat-működtető gazdasági társasággal – vagyonműködtetési szerződést köt.
(1a) A  vasúti pályahálózatra vonatkozó, (1)  bekezdés szerinti vagyonkezelési, vagyonműködtetési tevékenység 
közfeladatnak minősül.”

29. §  A Vtv. 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vasúti társaság a  tulajdonosi jogkörében, vagyonkezelésében vagy vagyonműködtetésében álló területen 
megvalósuló vasútfejlesztés esetén a  beruházás jogerős használatbavételéig a  beruházás megvalósításához 
szükséges beavatkozásokat tűrni köteles.”

30. §  A Vtv. „Adatvédelem, adatkezelés” alcíme a következő 83. §-sal egészül ki:
„83.  § A  közforgalmú vasúti járművek típusengedélyezési eljárása során a  közlekedési hatóság részére átadott 
műszaki adatok – ide nem értve a  vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról 
és hatósági nyilvántartásáról szóló rendeletben meghatározott nemzeti vasúti jármű nyilvántartásban szereplő 
adatokat – megismerése iránti igényt nemzetbiztonsági érdekből, illetve a  bűncselekmények megelőzése 
érdekében az  adat keletkezésétől számított legfeljebb 30 évig, de legfeljebb az  érintett közforgalmú vasúti jármű 
üzemidejének végéig el kell utasítani, ha az  adat megismerése Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit vagy 
a  bűncselekmények megelőzéséhez fűződő érdekeit veszélyezteti. Az  igény teljesíthetőségéről – Magyarország 
nemzetbiztonsági érdekeit vagy   a  bűncselekmények megelőzéséhez fűződő érdekeit mérlegelve – az  adatkezelő 
a terrorizmus elleni küzdelemért és a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter véleményének kikérésével 
dönt.”

31. §  A Vtv.
a) 2. § 4.12. pont a) alpontjában a „vagyonkezelési” szövegrész helyébe a „vagyonkezelési, vagyonműködtetési” 

szöveg,
b) 38.  § (1)  bekezdésében a  „vagyonkezelésére,” szövegrész helyébe a  „vagyonkezelésére, 

vagyonműködtetésére,” szöveg, valamint a  „nemzeti vagyonról szóló törvényben” szövegrész helyébe 
a „nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az állami vagyonról szóló törvényben” szöveg,

c) a 44. § (5) bekezdésében a „vagyonkezelői” szövegrész helyébe a „vagyonkezelői, vagyonműködtetési” szöveg,
d) 3.  melléklet e)  pont ec)  alpontjában a  „vagyonkezelés feltételeit” szövegrész helyébe a  „vagyonkezelés 

(vagyonműködtetés) feltételeit” szöveg
lép.

32. §  Hatályát veszti a Vtv. 26. § (2) bekezdése.

6. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

33. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a  továbbiakban: Ngtv.) 6/D.  §-a a  következő (3)–(9)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A  Kormány rendeletben (a  továbbiakban e  §-ban: rendelet) állapíthatja meg a  közlekedési infrastruktúra-
beruházás megvalósításához szükséges – a  vizsgálati dokumentáció és a  területrendezési tervtanulmány alapján 
1:10 000 méretarányú helyszínrajzon elfogadott, legfeljebb 200 méter szélességű – területsávot vagy nyomvonalat 
(a továbbiakban együtt: nyomvonal) a következő tartalommal:
a) a nyomvonal táblázatos meghatározását az út tengelyében felvett, egymástól 100 méterre lévő pontokkal (a pont 
EOV koordinátája, valamint a pont GPS koordinátája),
b) M = 1:10.000 méretarányú áttekintő térképpel (az út tengelyének, a nyomvonal táblázatos meghatározása során 
a  nyomvonalat meghatározó pontoknak, azok egyedi jelzéseinek, az  út tengelyétől számított, gyorsforgalmi út 
esetén legfeljebb 100-100 méter, egyéb közút esetén legfeljebb 50-50 méter, vasút esetén legfeljebb 100-100 méter, 
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kerékpárút esetében legfeljebb 25-25 méter széles sávnak, mint a  rendelet területi hatálya jelzésének, ezen sávot 
érintően az ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő, beazonosításra alkalmas telekosztásnak feltüntetésével),
c) a nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számainak megjelölésével, és
d) a 6/L. § szerinti védettség időtartamának meghatározásával.
(4) A rendeletben meghatározott közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása közérdeket szolgál.
(5) A  rendelet hatálybalépésére a  környezetvédelmi engedély jogerőre emelkedését követően kerülhet sor, 
amennyiben a közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósításához környezetvédelmi engedély szükséges.
(6) A  közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása során az  Étv. építési tevékenység végzésére vonatkozó 
rendelkezéseit a (7)–(9) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(7) Az  építési engedély iránti kérelmet – a  településrendezési eszközöknek a  rendelettel való összhangja 
hiányában  – a  rendelet követelményeinek megfelelően kell elbírálni. Ebben az  esetben az  építési engedélyezési 
eljárásban a jegyző (főjegyző) településrendezési követelmények és a helyi építési követelmények megfelelőségéről 
szóló szakhatósági nyilatkozatát nem kell beszerezni.
(8) A  rendelettel megállapított nyomvonal nem pótolja a  településrendezési eszközöket, és nem érinti az  érintett 
település önkormányzatának a 6/H. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét.
(9) A  rendelet hatálybalépésétől az  államot – más jogszabállyal megjelölt jogosultakat megelőzően – elővásárlási 
jog illeti meg a  rendelettel meghatározott nyomvonalon található földrészlet tekintetében. Az  elővásárlási jogot 
az állam nevében az építtető gyakorolja. A megvásárolt földrészlet és a kisajátítással megszerzett földrészlet az állam 
tulajdonába kerül. Az  állam javára adásvétel vagy kisajátítás útján megszerzett ingatlanok vagyonkezelői jogának 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése és annak az  ingatlan-nyilvántartásból való törlése után igazgatási szolgáltatási 
díjat nem kell fizetni.”

34. §  Az Ngtv. „A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő 
ügyekre vonatkozó eltérő rendelkezések” alcíme a következő 6/L. §-sal egészül ki:
„6/L.  § (1) Az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben megjelölt 
gazdasági terület kivételével nem nyilvánítható beépítésre szánt területté a  6/D.  § (3)  bekezdésben megjelölt 
rendeletben megállapított nyomvonallal érintett területsáv.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti korlátozás a  közút vagy vasút építésére kiadott jogerős építési engedély időbeli 
hatályával együtt szűnik meg, kivéve ha az érintett önkormányzatok a településrendezési eszközeikben átvezették 
a közút vagy vasút építésének tényét és területigényét, ebben az esetben a módosított településrendezési eszköz 
hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik a korlátozás.
(3) A  6/D.  § (3)  bekezdésben megjelölt rendeletben megállapított nyomvonallal érintett területsávon a  területsáv 
védettségének időtartamán belül tilos a terepviszonyokat megváltoztató munkát végezni. Ez a tilalom a megjelölt 
időtartamon belül az ingatlan vagy egy része állami tulajdonként való birtokba vételéig áll fenn.
(4) A  6/D.  § (3)  bekezdésben megjelölt rendeletben megállapított nyomvonallal érintett területsávon a  területsáv 
védettségének időtartamán belül
a) más hatóság hatáskörébe tartozó építési vagy egyéb sajátos építményfajtákra vonatkozó jogerős engedély 
alapján végezhető tevékenység csak akkor kezdhető meg, illetve folytatható,
b) a földrészlet művelési ágát és minőségi osztályát csak akkor lehet megváltoztatni,
ha azt előzetesen a közlekedési hatóság engedélyezte.
(5) A  (4)  bekezdésben foglalt korlátozás a  megjelölt időtartamon belül csak a  6/D.  § (3)  bekezdésben megjelölt 
rendeletben megállapított nyomvonallal érintett területsávban levő ingatlannak állami tulajdonként, az  építtető 
általi birtokbavételéig áll fenn.
(6) A (4) bekezdés szerinti engedélyt a közlekedési hatóság megadja, ha
a) a tevékenység bontási munka, vagy az állékonyságot, életet, egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
károk megelőzését, illetve a károk elhárítását szolgálja, továbbá
b) a  tevékenység értéknövekedést nem eredményez vagy eredményez ugyan, de a  tulajdonos – kisajátítás vagy 
a közútépíttetővel kötendő adásvételi szerződés esetén – lemond az ebből eredő értékveszteségnek a kártalanítás 
körében való megtérítéséről vagy a vételár részeként történő érvényesítéséről.
(7) Ha a  nyomvonal felszín alatti vonalvezetéssel tervezett, a  nyomvonal felszín alatti szakaszán a  tengelytől 
számított 50 méteren belül a  (4)  bekezdés szerinti engedély a  (6)  bekezdésben foglaltak szerint adható ki. 
Az  (1)  bekezdés szerint védett terület fennmaradó részén a  közlekedési hatóság az  építtető hozzájárulásával 
megadhatja a  (4)  bekezdés szerinti engedélyt, ha a  tevékenység értéknövekedést nem eredményez, vagy 
eredményez ugyan, de a  tulajdonos – kisajátítás vagy a  közútépíttetővel kötendő adásvételi szerződés esetén – 
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lemond az  ebből eredő értékveszteségnek a  kártalanítás körében való megtérítéséről vagy a  vételár részeként 
történő érvényesítéséről.
(8) A  (3)–(4)  bekezdés szerinti tilalom, illetve használati korlátozás nem terjed ki a  nyomvonal megállapítását 
megelőzően jogerősen engedélyezett építési munkákra.
(9) A  (3)–(4)  bekezdés szerinti tilalommal, illetve használati korlátozással bekövetkező akadályoztatás (az 
ingatlannak közút céljára történő rendelkezésre tartása) miatt a tulajdonos (haszonélvező) javára az akadályoztatás 
(rendelkezésre tartás) időtartamára, jellegére, az  akadályoztatást megelőző használathoz képest megállapítható 
mértékére figyelemmel egyszeri kártalanítást kell fizetni. Ha az  ingatlan közút céljára történő megszerzése 
adásvétellel történik, a  kártalanítás az  építtető és a  tulajdonos (haszonélvező) közötti megállapodás tárgya, azt 
a  kisajátítás esetén pedig a  kisajátítási kártalanítás összegének megállapítása során, a  kisajátítással kapcsolatos 
esetleges értékveszteség körében kell figyelembe venni.
(10) A  (9)  bekezdés szerinti kártalanítást adásvételi szerződés vagy kisajátítási eljárás hiányában a  tulajdonos 
kérelmére fővárosi és megyei kormányhivatal állapítja meg. A  kártalanítás megállapítására vonatkozó eljárásra 
a kisajátítási eljárás szabályait kell alkalmazni.”

35. §  Az Ngtv. 12. § (5) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„h) a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházáshoz 
megvalósításához szükséges területsávot vagy nyomvonalat.”

36. §  Az Ngtv. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § E  törvénynek a  közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításról szóló 2016. évi CXLIV. törvénnyel 
(a  továbbiakban: 2016. évi CXLIV. törvény) megállapított 6/D.  § (3)–(9)  bekezdését és 6/L.  §-át a  2016. évi 
CXLIV. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.”

7. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

37. §  A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az  ingatlan övezeti besorolásának módosítására a  2.  §-ban meghatározott, az  adott kisajátítási eljárást is 
megalapozó közérdekű cél megvalósítása érdekében került sor, a  kártalanítás összegének meghatározása során 
az  összehasonlításra alkalmas ingatlanok e  besorolási módosítást megelőzően helyben kialakult forgalmi értékét 
kell figyelembe venni.”

38. § (1) A Kstv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  e  törvény szerinti eljárásokban ügygondnokot vagy eseti gondnokot kell kirendelni abban az  esetben is, 
ha a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult személye nem állapítható meg egyértelműen. Az ügygondnokot 
a  kisajátítási hatóság, az  eseti gondnokot a  kisajátítási hatóság megkeresésére a  gyámhatóság rendeli ki. 
A gyámhatósági eljárás ügyintézési ideje 15 nap.”

 (2) A Kstv. 23. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ügyféllel való postai úton történő kapcsolattartás esetén a kisajátítási hatóság
a) a kisajátítási eljárás megindulásáról való értesítésről,
b) a szakértői szemléről való értesítésről, és
c) a tárgyalásról való értesítésről
szóló végzését ajánlott küldeménnyel, és egyidejűleg a  kisajátítási hatóság honlapján történő közzététellel 
hirdetményi úton közli az ügyféllel.”

39. §  A Kstv. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a kérelem és mellékletei megfelelnek az e törvényben előírt feltételeknek, a kisajátítási hatóság – a 26. §-ban 
foglalt kivételekkel – tárgyalást tűz ki. A  kisajátítási hatóság – ha a  szükséges szakértelemmel nem rendelkezik – 
a  kisajátításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából az  igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény 
szerinti szakértőt (a továbbiakban: szakértő) rendel ki, és meghatározza a szakvélemény elkészítésének határidejét. 
A  kisajátítási hatóság részleges kisajátítás esetén – ha szükséges – kötelezi a  kisajátítást kérőt a  kisajátítandó 
ingatlan határainak a  szakértővel egyeztetett időpontra történő ideiglenes kitűzésére is, amely kitűzést 
az ingatlanon fennálló jog jogosultja tűrni köteles.”
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40. §  A Kstv. 32. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálata során a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  
XX. fejezetének rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy)
„f ) a kisajátítási határozat végrehajtásának felfüggesztését csak építménnyel rendelkező ingatlan esetében és csak 
ezen ingatlan kisajátítása jogalapjának vitatása esetén, és a  jogalap tárgyában hozott közbenső ítélet – az e) pont 
eb) alpontja esetében az ítélet – jogerőre emelkedéséig terjedő időre lehet elrendelni;”

41. §  A Kstv. 37/C. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az eljárásban kizárólag a kirendelés iránti kérelmet benyújtó kisajátítást kérő minősül ügyfélnek.”

42. §  A Kstv. a következő 48. §-sal egészül ki:
„48. § (1) E törvénynek a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításról szóló 2016. évi CXLIV. törvénnyel 
(a  továbbiakban: 2016. évi CXLIV. törvény) megállapított 32.  § (1)  bekezdés f )  pontját annak hatálybalépését 
követően indult hatósági eljárásban hozott döntés bírósági felülvizsgálata során kell alkalmazni.
(2) E  törvénynek a  2016. évi CXLIV. törvénnyel megállapított 9.  § (4)  bekezdését annak hatálybalépését követően 
kezdeményezett szakértő előzetes kirendelésére irányuló eljárásokban, és az  ilyen eljárásokban elkészített 
szakvéleményt felhasználó kisajátítási eljárásokban, valamint – szakértő előzetes kirendelése hiányában – a hatályba 
lépést követően indult kisajátítási eljárásokban kell alkalmazni.”

43. §  A Kstv.
a) 26.  § (2)  bekezdésében a „legalább 10, legfeljebb 15 napnak” szövegrész helyébe a „legalább 5, legfeljebb  

15 napnak” szöveg,
b) 32. § (2) bekezdésében a „Ha kisajátítás jogalapjának vitatása miatt indított közigazgatási perben” szövegrész 

helyébe a „Ha a közigazgatási perben” szöveg
lép.

44. §  Hatályát veszti a Kstv.
a) 25. § (3) bekezdése,
b) 37/B. § (3) bekezdésében a „haladéktalanul tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy a szakvélemény a kisajátítási 

hatóságnál megtekinthető, valamint” szövegrész.

8. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

45. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 8. §-a a következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásában szereplő gépjárművek vagy rendszámok vonatkozásában 
a  fennálló biztosítás által érintett biztosítót az  e  törvényben előírt feladatainak ellátása céljából az  ideiglenes 
rendszámtáblák kiadásának, érvényességi ideje kezdetének és végének, továbbá a  visszavonásának 
a  nyilvántartásába történő bejegyzéséről a  kötvénynyilvántartó szerv elektronikus úton értesíti, amely értesítést 
a biztosító a feladatai ellátása során figyelembe vesz.”

46. § (1) A Gfbt. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kötvénynyilvántartó szerv a  biztosítási fedezet meglétének ellenőrzése, a  káresettel kapcsolatos igények, 
megtérítési követelések érvényesítéséhez szükséges adatok szolgáltatása, a  gépjárművekkel kapcsolatban 
e törvényben előírt feladatok ellátása céljából nyilvántartást vezet a járműnyilvántartásban szereplő gépjárművekre, 
valamint az  ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásában szereplő gépjárművekre vagy rendszámokra megkötött 
biztosítás igazoló okirataiban szereplő adatokról és a kockázatviselésnek a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott 
adatairól (kötvénynyilvántartás).”

 (2) A Gfbt. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kötvénynyilvántartás tartalmazza a  szerződő üzemben tartó, a  gépjármű, a  rendszám és a  szerződés 
következő adatait:
a) a  szerződő üzemben tartó nevét (jogi személy vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég nevét, továbbá 
cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát), születési helyét, születési idejét, anyja nevét és lakcímét 
(székhelyét, telephelyét);
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b) a  gépjármű rendszámát és alvázszámát, egy adott gépjárműhöz nem köthető ideiglenes rendszámra kötött 
biztosítási szerződés esetén a rendszámot, valamint az ideiglenes rendszám kiadásának évét;
c) rendszámváltozás esetén annak időpontját és a korábbi rendszámot;
d) a biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát;
e) a kockázatviselés – ha a biztosítás szünetelés idején jön létre, úgy a biztosítási időszak – kezdetének időpontját, 
megszűnése esetén annak dátumát és a megszűnés okát.”

47. § (1) A Gfbt. 47. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet:)
„o) a  46.  § (2)  bekezdés e)  pontjában meghatározott adatok tekintetében – a  gépjármű hatósági jelzése alapján – 
a  biztosítási kockázatviselés fennállásának tényére vonatkozóan a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló  
1999. évi LXXXIV. törvényben (a  továbbiakban: Kknyt.) meghatározott járműéletút-adatszolgáltatás céljából 
a Kknyt.-ben meghatározott központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv.”

 (2) A Gfbt. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kötvénynyilvántartó szerv az  (1)  bekezdés a)–e), l), m) és o)  pontjában szereplő adatigénylők részére 
az  adatszolgáltatást elektronikus úton – a  kötvénynyilvántartó szerv és az  adatigénylő közötti számítógépes 
kommunikációs kapcsolat segítségével – teljesíti.”

 (3) A Gfbt. 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :
„(6) Az (1) bekezdés o) pontjában foglalt adatátadás valamint ezen adatok tekintetében a Kknyt.-ben meghatározott 
informatikai platformon keresztül történő járműéletút-adatszolgáltatás díjmentes.”

48. §  A Gfbt. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kötvénynyilvántartó szerv negyedévenként köteles a  járműnyilvántartás, az  ideiglenes rendszámtáblák 
nyilvántartása és a  kötvénynyilvántartás összevetésével ellenőrizni a  biztosítási szerződések érvényességét és 
összeállítani az  érvényes szerződéssel nem rendelkező üzemben tartók adatait tartalmazó listát, és azt a  45.  § 
(2) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása érdekében az üzemben tartó lakóhelye (székhelye, telephelye) 
szerinti illetékes járási hivatal részére továbbítani.”

49. § (1) A Gfbt. 51. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kárnyilvántartás tartalmazza az üzemben tartó, a gépjármű, a szerződés és a káresemény alább felsorolt adatait:)
„b) a  gépjármű rendszámát és alvázszámát, típusát, kategóriáját, egy adott gépjárműhöz nem köthető ideiglenes 
rendszámra kötött biztosítási szerződés esetén a rendszámot, valamint az ideiglenes rendszám kiadásának évét;”

 (2) A Gfbt. 51. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  kárnyilvántartás a  (4)  bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza továbbá a  károsult gépjármű és 
a káresemény (4) bekezdés b) és f ) pontok szerinti adatait.”

 (3) A Gfbt. 51. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  kárnyilvántartó szerv a  (4)  bekezdés f )–h)  pontjában és a  (4a)  bekezdésben megjelölt adatokat azok 
keletkezésétől számított 30 év elteltével törli.”

 (4) A Gfbt. 51. § (9) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(A kárnyilvántartó szerv kérelemre köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni:)
„j) a  (4a) bekezdésben foglalt adatokat – a károk kezelése és rendezése céljából – a károkozó gépjármű üzemben 
tartójának biztosítója, a Kártalanítási Számla kezelője;
k) a  (4)  bekezdés b)–c) és f )  pontjában, továbbá a  (4a)  bekezdésben meghatározott adatokat elektronikus úton 
– a  Kknyt. járműéletút-adatszolgáltatás céljából – a  Kknyt.-ben meghatározott központi közúti közlekedési 
nyilvántartó szerv”
(részére.)

 (5) A Gfbt. 51. §-a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  (9)  bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás, továbbá ezen adatok tekintetében a  Kknyt.-ben 
meghatározott informatikai platformon keresztül történő járműéletút-adatszolgáltatás díjmentes.”

50. § (1) A Gfbt. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosító a szerződés megkötését és megszűnését, a határozatlan tartamú szerződés megújítását (biztosítási 
időszakok kezdő napját), továbbá a  szüneteléssel, illetve a  káreseménnyel kapcsolatos adatok keletkezését 
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követő 15 napon belül köteles a kárnyilvántartó szervet informatikai rendszerén keresztül értesíteni az 51. § (4) és 
(4a) bekezdésében megjelölt adatokról.”

 (2) A Gfbt. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Kártalanítási Számla kezelője az  adatok keletkezését követően 15 napon belül köteles a  kárnyilvántartó 
szervet informatikai rendszerén keresztül értesíteni az 51. § (4a) és (5) bekezdésében megjelölt adatokról.”

51. §  A Gfbt. 56. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdésben meghatározott szervezeti egység vezetésére a Bit. 53. § (4)–(5) bekezdésében és 54. §-ában 
meghatározott feltételeknek megfelelő, felelős vezetőt (a továbbiakban: felelős vezető) kell kijelölni, akit a MABISZ 
ügyvezető és képviseleti szerve jelölhet ki, továbbá aki e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapszabálynak, 
valamint a MABISZ legfőbb szerve határozatainak van alávetve, és a MABISZ tagjai által nem utasítható. A MABISZ 
az elkülönített szervezeti egységet érintő kérdésekben az alapszabályban meghatározott módon, a (3) bekezdésben 
meghatározott biztosítók képviselői közül, a  felelős vezető vezetésével működő döntést hozó testületet hozhat 
létre, amely esetben a felelős vezető a testület döntéseinek is alá van vetve.”

9. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

52. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) A  nemzeti mobil fizetési szervezet vagy közlekedésszervező általi továbbértékesítés esetén a  (4)  bekezdés 
alkalmazásában 2016. november 1-jétől a jegy vagy bérlet megvásárlójának az a személy minősül, aki azt a nemzeti 
mobil fizetési szervezettől vagy a közlekedésszervezőtől vagy ezek viszonteladójától megvásárolja.”

10. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

53. §  A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény (a  továbbiakban: Ekpt.) 
6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) Az  alsó kötélvezetésű sífelvonós tevékenységet végző szervezet köteles a  tevékenysége megkezdését és 
a tevékenységével történő felhagyást a közlekedési hatóságnál bejelenteni.
(2) A  folyamatos üzemeltetésű egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző szervezet köteles 
a  tevékenységének szüneteltetését a  közlekedési hatóságnál bejelenteni. Az  időszakos üzemeltetésű egyéb 
kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző szervezet köteles a  tevékenységének egy vagy több üzemeltetési 
cikluson át történő szüneteltetését a  közlekedési hatóságnál bejelenteni. Az  üzemeltetési ciklusok közötti leállást 
nem kell bejelenteni.
(3) A bejelentést tevő szervezet köteles a közlekedési hatóság részére az alsó kötélvezetésű sífelvonó tevékenysége 
megkezdésének és tevékenységével való felhagyás bejelentésére vonatkozó szabályokról, valamint az  egyéb 
kötöttpályás közlekedési rendszer üzemszünet bejelentésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott információkat rendelkezésre bocsátani.
(4) A  közlekedési hatóság a  (3)  bekezdés alapján megismert személyes adatokat nyilvántartásba veszi és 
a tevékenység teljes ideje alatt kezeli.”

54. §  Az Ekpt. 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„a) az alsó kötélvezetésű sífelvonó tevékenysége megkezdésének és tevékenységével való felhagyás bejelentésére 
vonatkozó szabályokat, valamint az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer üzemszünet bejelentésének részletes 
szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)

55. §  Hatályát veszti az Ekpt. 24. § (2) bekezdés b) pontja.
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11. Az egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2015. évi CCXXV. törvény módosítása

56. §  Az egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról 
szóló 2015. évi CCXXV. törvény (a továbbiakban: 2015. évi CCXXV. törvény) 49. § (8) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép és a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 3. § (2) bekezdése és a 25. § g) pontja 2017. február 22-én lép hatályba.
(9) A 7. § (1) bekezdése és a 8. § (2) bekezdése 2017. szeptember 19-én lép hatályba.”

57. §  A 2015. évi CCXXV. törvény 49.  § (1)  bekezdésében a  „(2)–(8)  bekezdésben” szövegrész helyébe  
a „(2)–(9) bekezdésben” szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 6. és 7. alcím 2017. január 2-án lép hatályba.
 (3) A 8. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.
 (4) A 2. §, az 5. § (1) bekezdése, a 9. §, a 12. §, a 13. § (2) bekezdése, a 14–15. §, a 47. §, a 49–50. § 2018. január 1-jén lép 

hatályba.
 (5) Az 5. § (2) bekezdése, a 6–7. §, a 10–11. §, a 17. § (2) bekezdése, a 45–46. § és a 48. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

59. §  Ez a törvény
a) a  járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv 

módosításáról szóló, 2014. április 3-i 2014/46/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) az  Európai Hajózási Szövetség (EBU), az  Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az  Európai Közlekedési és 

Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a  munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a  belvízi 
hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról szóló, 2014. december 
19-i 2014/112/EU tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CXLV. törvény
egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról*

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
módosítása

1. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a  továbbiakban: Flt.) 
a következő 33. §-sal egészül ki:
„33. § A közfoglalkoztatott részére a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási 
költséget − ideértve a  lakóhelyétől az  állami foglalkoztatási szervhez illetve a  foglalkoztatóhoz történő oda- és 
visszautazást − meg kell téríteni, ha számára az állami foglalkoztatási szerv az 54. § (13) bekezdése szerint munkát 
ajánl fel. Jogszabály az  e  §-ban felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is 
rendelkezhet.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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2. §  Az Flt. 39. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  (6)  bekezdés kivételével a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap külön előirányzataiból finanszírozott támogatások 
igénybevételének hirdetésével, közzétételével kapcsolatos kiadások, szakértői díjak, valamint a  pénzeszközök 
visszakövetelésével, behajtásával kapcsolatban felmerülő díjak és költségek az adott előirányzatból elszámolhatók.
(6) A  (12)  bekezdés d)  pontjában meghatározott előirányzatból elszámolhatóak a  támogatások nyújtásával, 
ellenőrzésével kapcsolatos kiadások, szakértői díjak, valamint a  pénzeszközök visszakövetelésével, behajtásával 
kapcsolatban felmerülő díjak és költségek, a  közfoglalkoztatási kiállítások rendezésével kapcsolatos kiadások, 
a  közfoglalkoztatással összefüggő kutatások költségei, továbbá a  támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás 
működtetéséhez szükséges informatikai fejlesztések költségei.”

3. §  Az Flt. 54. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A  közfoglalkoztatott a  közfoglalkoztatás időtartama alatt köteles elfogadni az  állami foglalkoztatási szerv 
által részére felajánlott, 25.  § (2)  bekezdése szerinti megfelelő munkahelyet, valamint a  részére felajánlott, 14.  § 
(1) bekezdése szerinti képzést.”

4. §  Az Flt. 60. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a törvény
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL.L.352.2013.12.24.1.o.),
b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet  
(HL. L.352.2013.12.24.9.o.),
c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet (HL. L.187.2014.6.26.1.o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

5. §  Az Flt.
a) 39/A. § (12) bekezdésében a „18. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „6/B. §-ában” szöveg,
b) 40.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „és kutatások” szövegrész helyébe a „ , kutatások és a  foglalkoztatási, 

munkaügyi szakkiadvány kiadásának” szöveg,
c) 58.  § (5)  bekezdés k)  pontjának nyitó szövegrészében a  „munkanélküli járadékra” szövegrész helyébe 

az „álláskeresési járadékra” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti az Flt.
a) 39. § (3) bekezdés c) pontjában az „az alap- és középfokú oktatási intézményben”,
b) 58.  § (5)  bekezdés k)  pont 1.  alpontjában az „ , illetőleg gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást 

segítő ellátásban”
szövegrész.

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

7. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 66. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  sérült, illetőleg a  balesetet észlelő személy köteles a  balesetet a  munkát közvetlenül irányító személynek 
haladéktalanul jelenteni. Ha a  sérült neki felróható okból ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a  baleset 
munkáltatói kivizsgálása során a sérültet terheli annak bizonyítása, hogy a baleset a munkavégzés során vagy azzal 
összefüggésben történt.”

8. §  Az Mvt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  sérült a  munkáltatónak a  munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy 
mulasztását, továbbá ha az  érintett munkavállaló a  foglalkozási megbetegedés vagy a  fokozott expozíciós eset 
kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a  munkavállaló vitatja a  sérülés súlyosságával kapcsolatos 
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munkáltatói megállapítást, az  1.  melléklet szerinti bejelentőlapon elektronikusan vagy egyéb úton a  területileg 
illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A  munkavállaló bejelentése alapján a  munkavédelmi hatóság 
az eljárást hivatalból folytatja le. A munkavédelmi hatóság a  foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy 
annak kivizsgálása elmulasztását sérelmező személyt a  bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a  munkahigiénés és 
foglalkozás-egészségügyi szervhez irányítja.”

9. §  Az Mvt. 70. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  munkavédelmi érdekképviseletre, érdekegyeztetésre vonatkozó részletes előírásokat a  9.  § (4)  bekezdés hatálya 
alá tartozó honvédségi szervezetek és a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat esetében más jogszabályban foglalt – így 
különösen a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény – előírásokkal összhangban kell meghatározni és alkalmazni.”

10. §  Az Mvt. 83/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  hatósági nyilvántartásban kezelt adatok a  Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi 
azonosításra alkalmas módon, továbbá a  közfoglalkoztatásért felelős miniszter részére kutatási célra egyedi 
azonosításra alkalmatlan módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.”

11. §  Az Mvt. 83/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkavédelmi hatóság a  hatósági eljárás lefolytatásához, továbbá a  szakmai irányításért felelős szerv 
a  feladatai ellátásához − különösen a  munkabalesetek, a  foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós 
esetek kivizsgálásához, nyilvántartásához – szükséges okból és mértékben megismerheti és kezelheti az  érintett 
munkavállalók – az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
törvényben meghatározott – személyazonosító és egészségügyi adatait, betekinthet a munkavállaló hatósági eljárás 
lefolytatásával kapcsolatos irataiba, kérheti azok bemutatását, azokról másolatot készíthet, továbbá a munkáltatót, 
illetve a munkavállalót adatközlésre hívhatja fel.”

12. §  Az Mvt. 87. §-a az alábbi 1/I. és 1/J. pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„1/I. egyéni védőeszköz EU-megfelelőségi nyilatkozat: a  gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy az  egyéni védőeszköz 
a  mintának, illetve az  egyéni védőeszközökről és a  89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak megfelel.
1/J. egyéni védőeszköz EU típustanúsítvány: a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben 
meghatározott bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a  védőeszköz a  mintán 
elvégzett EU típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak.”

13. § (1) Az Mvt. 88. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)
„c) rendeletben határozza meg a  honvédségi szervezeteknél, a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, 
illetve ideiglenes építési munkahelyen, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági 
társaságoknál, amelyeknél a  tulajdonosi jog gyakorlója a  honvédelemért felelős miniszter, a  munkavégzésre 
irányuló jogviszony, a  közalkalmazotti jogviszony, a  kormányzati szolgálati jogviszony, a  közszolgálati jogviszony, 
valamint a szolgálati viszony keretében kifejtett munkatevékenységre vonatkozó, e törvényben meghatározottaktól 
eltérő munkavédelmi követelményeket, az eljárási szabályokat, a  tevékenységek veszélyességi osztályba sorolását, 
továbbá a hatósági ellenőrzési irányelv kiadása és a hatósági tevékenység tapasztalatairól való beszámolás rendjét, 
a  munkavédelmi érdekképviseletre, érdekegyeztetésre, valamint a  balesetek, a  foglalkozási megbetegedések és 
a fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és minősítésére vonatkozó szabályokat.”

 (2) Az Mvt. 88. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy
rendeletben határozza meg)
„aa) az  egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek és megfelelősége tanúsításának, 
továbbá az  egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek engedélyének, bejelentésének, 
tevékenységének, valamint ellenőrzésének;”
(részletes szabályait;)
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 (3) Az Mvt. 88. § (6) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„g) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 
2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

14. §  Az Mvt.
a) 9.  § (4)  bekezdésében a  „munkatevékenységre” szövegrész helyébe a  „munkatevékenységre, illetve 

a rendkívüli munkavégzési körülmények esetére”,
b) 87. § 9. pontjában a „szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban,” szövegrész helyébe 

a  „szövetkezeti tagság esetén a  munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági 
jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben külső szolgáltatásra 
vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében,”

szöveg lép.

15. §  Az Mvt. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

16. §  Hatályát veszti az Mvt. 87. § 1/B. és 1/C. pontja.

3. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

17. § (1) A  Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a  továbbiakban: Bgtv.) 1.  § (2)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„d) bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet – mint munkáltatót – terhelő, 
a  Cstv. szerint felszámolási költségnek minősülő minden munkabértartozás, ideértve a  betegszabadság időtartamára 
járó térítést is, és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. § (3) bekezdése szerint elszámolható 
végkielégítés tartozás;”

 (2) A Bgtv. 1. § (2) bekezdése a következő i)–l) pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„i) díj: az  iskolaszövetkezetet terhelő azon díj, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely az  iskolaszövetkezeti tagot 
a  külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyes közreműködésének időtartamára 
tekintettel megilleti vagy megillette;
j) kölcsönzési díj: az  az ellenérték, amelynek fejében a  kölcsönbeadó a  vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban 
álló munkavállalót munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi vagy átengedte;
k) szolgáltatási díj: az  az ellenérték, amelynek fejében az  iskolaszövetkezet a  szolgáltatását igénybe vevő részére 
– a  külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tag által történő 
teljesítés útján – szolgáltatást nyújt vagy nyújtott;
l) személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag: az iskolaszövetkezetnek a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági 
megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja.”

 (3) A Bgtv. 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés d) pontjában, valamint i)–k) pontjaiban foglaltak alkalmazása szempontjából csak el nem évült 
követelés vehető figyelembe.”

18. §  A Bgtv. 2/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A támogatást forintban kell megállapítani és kifizetni, tekintet nélkül arra, hogy a munkabér forintban vagy más 
pénznemben került megállapításra. A forinttól eltérő pénznemben megállapított bértartozás esetében a támogatás 
igényléséhez az  átváltás irányadó árfolyamának a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett – az  elmaradt bérfizetés 
napján érvényes − középárfolyamát kell tekinteni. A  Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben 
megállapított bértartozás esetében az összeget először az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon 
kell euróra átváltani. Eltérő esedékességű bértartozásokat magába foglaló bértartozás esetében az átváltást az adott 
bérre irányadó bérfizetési nap adatai szerint kell átváltani és a  kérelmezett támogatási összeget ezen összegek 
figyelembevételével kell meghatározni.
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(4) A bértartozás forintra történő átváltása esetén az átváltásról kimutatást kell készíteni, amely munkavállalónként 
tartalmazza az  átváltott bér összegét és pénznemét, az  adott bérre irányadó bérfizetési napot, az  átváltás során 
alkalmazott árfolyamot, valamint a bér forintban meghatározott összegét. A kimutatást a kérelemhez csatolni kell.
(5) Külföldi gazdálkodó szervezet felszámolása esetén a  támogatás megállapításának feltétele a  támogatással 
érintett munkavállalók magyar nyelvű munkaszerződésének vagy nem magyar nyelvű munkaszerződés esetén, 
a munkaszerződés hiteles fordításának benyújtása. Az állami foglalkoztatási szerv a tényállás megalapozottságához 
további dokumentumokat, illetve azok magyar nyelvű fordítását is kérheti.”

19. §  A Bgtv. 2/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a  gazdálkodó szervezettel fennálló munkaviszony a  felszámolás 
kezdetét követően jött létre, a  támogatást az  állami foglalkoztatási szerv vezetője mérlegelési jogkörben állapítja 
meg. Döntése meghozatalakor a  (2)  bekezdésben megjelölt szempontokat, valamint − különös tekintettel 
a  Cstv. 27/A.  § (13)  bekezdésére − a  munkavállaló által ellátandó feladatok figyelembevételével a  foglalkoztatás 
indokoltságát mérlegeli.”

20. §  A Bgtv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra az az állami foglalkoztatási szerv illetékes, amelynek 
területén a  felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye, ennek hiányában fióktelepe, telephelye van. Ha 
a gazdálkodó szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel, úgy a támogatási 
igény elbírálására vonatkozó eljárás lefolytatására az  állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala az illetékes.”

21. §  A Bgtv. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdéstől eltérően, ha a  munkavállaló a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 56/A.  § (3)  bekezdése alapján 
a  biztosításával összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget maga teljesíti, úgy az  állami 
foglalkoztatási szerv a  (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott összeget a  munkavállaló részére fizeti ki. 
Ebben az  esetben a  munkavállaló köteles a  járulékfizetési és bevallási kötelezettség teljesítését a  támogatás 
kifizetését követő 30 napon belül az állami foglalkoztatási szervnek igazolni.”

22. §  A Bgtv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, függetlenül attól, hogy a támogatás megállapítására a 2/B. § (1) vagy 
(3) bekezdése alapján került sor,
a) ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt,
b) azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az  addig igénybe vett összeg kimerítette az  (1)  bekezdésben 
meghatározott ötszörös mértéket,
jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, 
ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak.”

23. §  A Bgtv. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  állami foglalkoztatási szerv külföldi felszámoló által benyújtott támogatási igény esetén köteles 
meggyőződni arról, hogy a  külföldi gazdálkodó szervezet valóban felszámolási eljárás alatt áll és arról, hogy 
a felszámolási eljárás lefolytatására a kérelmet benyújtó felszámoló jogosult.”

24. § (1) A Bgtv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet a  felszámoló általi nyilvántartásba vételről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az  állami foglalkoztatási szervhez 
visszatérítendő támogatás iránt, a  felszámoló által elismertként nyilvántartásba vett kölcsönzési díjra vagy 
szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha
a) kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre és
b) a  felszámolási eljárást a  kölcsönzési díj vagy a  szolgáltatási díj esedékességét követő tizenkettő hónapon belül 
elrendelték.”
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 (2) A Bgtv. 11. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  kölcsönbeadó vagy az  iskolaszövetkezet a  felszámoló által kiadott teljesítésigazolás kézhezvételétől 
számított 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az  állami foglalkoztatási szervhez visszatérítendő 
támogatás iránt, a  felszámolás kezdő időpontját követően nyújtott szolgáltatása alapján járó kölcsönzési díjra, 
illetve szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha a  kölcsönzési díj, illetve a  szolgáltatási díj 
az esedékesség napján nem került megfizetésre.
(1b) A  felszámoló az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vétellel, illetve az  (1a)  bekezdés 
szerinti teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg köteles a  kölcsönbeadónak, illetve az  iskolaszövetkezetnek 
igazolást kiadni, amely kölcsönzött munkavállalónként, illetve átengedett tagonként tartalmazza az  elmaradt 
kölcsönzési díjat, illetve szolgáltatási díjat. A  nyilvántartásba vételről szóló értesítés, valamint az  (1a)  bekezdés 
szerinti teljesítésigazolás kézhezvételének időpontját a  támogatás igénylése során a  kölcsönbeadó, illetve 
az  iskolaszövetkezet köteles igazolni. Az  (1a)  bekezdés szerinti teljesítésigazolás, valamint az  e  bekezdés szerinti 
igazolás másolatát mellékelni kell a támogatás iránti kérelemhez.”

 (3) A Bgtv. 11. § (3)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  kölcsönbeadó és az  iskolaszövetkezet a  támogatási igény meghatározása során az  (1) és az  (1a)  bekezdés 
szerinti kérelemben a  kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve személyesen közreműködő 
iskolaszövetkezeti tag részére járó díj összegét − egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb 
a  tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan a  Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági 
havi bruttó átlagkereset (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét − veheti figyelembe. Ha a kölcsönbeadó és 
az iskolaszövetkezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben 
veszi igénybe, és a  felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a  bruttó átlagkereset mértéke eltérő − a  támogatás 
következő évben történő igénybevétele esetén − a  jogosultság szempontjából a  magasabb bruttó átlagkereset 
alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
(4) A  kölcsönbeadó és az  iskolaszövetkezet a  támogatást saját pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és azt 
kizárólag a felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevőhöz kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve 
a  szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére járó díj megfizetésére 
fordíthatja vagy a  kifizetett munkabérre, illetve díjra számolhatja el. A  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet 
–  amennyiben ezt a  kötelezettségét korábban nem teljesítette – a  támogatás beérkezését követő három 
munkanapon belül gondoskodik
a) a  kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagot terhelő közterhekkel 
csökkentett összegnek a  munkavállaló, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére történő 
kifizetéséről,
b) a  kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagot terhelő közterheknek 
az illetékes szervek részére történő megfizetéséről,
c) a  kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabért, illetve a  szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen 
közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére járó díjat – határozat vagy jogszabály alapján – terhelő levonás 
teljesítéséről és a jogosult részére történő kifizetéséről.
(5) Ha a  támogatásnak a  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátásától számítva 
a  következő bér-, illetve díjfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a  kifizetés a  következő bér-, illetve 
díjfizetési napon – ennek hiányában a következő naptári hónap tizedik napján – történik.
(6) A  támogatás felhasználásáról a  kölcsönbeadó és az  iskolaszövetkezet a  támogatás rendelkezésre bocsátásától 
számított 15 napon belül az állami foglalkoztatási szervnek beszámolót készít.
(7) E § alkalmazásában munkabér: a kölcsönbeadót terhelő azon munkabér – ideértve a betegszabadságra járó díjat 
is –, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely a  kölcsönzött munkavállalót a  kikölcsönzése időtartamára tekintettel 
megilleti, illetve megillette.”

25. §  A Bgtv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) A  felszámoló tájékoztatja a  kölcsönbeadót és az  iskolaszövetkezetet arról, hogy a  kölcsönzési díj, illetve 
a szolgáltatási díj elmaradása mely kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti 
tagot érinti.
(2) A  kölcsönbeadó és az  iskolaszövetkezet az  elmaradt kölcsönzési díjról, illetve szolgáltatási díjról és az  érintett 
kölcsönzött munkavállalókról, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagokról elkülönített 
nyilvántartást vezet.
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(3) Ha a  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet részére a  korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj, illetve 
szolgáltatási díj vagy annak egy része a  felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekből megtérítésre kerül, 
a  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet a  támogatást, vagy annak a  megtérüléssel érintett részét az  állami 
foglalkoztatási szerv részére a megtérítést követő 8 napon belül köteles visszafizetni.
(4) Ha a  bíróság a  támogatás igénybevételének időtartama alatt a  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet 
felszámolását rendeli el, a  kölcsönbeadó, illetve az  iskolaszövetkezet felszámolója nem igényelhet a  2.  § 
(1) bekezdése szerinti támogatást azon kölcsönzött munkavállaló munkabérének, illetve személyesen közreműködő 
iskolaszövetkezeti tag díjának kifizetéséhez, akire vonatkozóan kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj meg nem 
fizetése miatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a 11. § (1)–(1a) bekezdéseiben meghatározott támogatást 
már igénybe vett.”

26. §  A Bgtv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  11.  §-ban meghatározott támogatás nyújtására az  1.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontját, (4) és (5)  bekezdését, 
a 2/A. § (3) bekezdését, a 4. §-t, az 5. § (1) bekezdését, valamint a 8. § (1) bekezdését alkalmazni kell.”

27. §  A Bgtv. 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állami foglalkoztatási szerv az  e  törvény szerint nyújtandó támogatás kifizetése érdekében a  következő 
adatokat kezeli és tartja nyilván:
a) a gazdálkodó szervezet adatai (név, székhely, telephely, fióktelep, adóazonosító jel/adószám, KSH azonosító szám, 
a tevékenység megkezdésének időpontja, a felszámolás kezdő időpontja),
b) a felszámoló adatai (név, székhely, telefonszám, KSH azonosító szám, adószám),
c) a felszámoló biztos adatai (név, cím, telefonszám, email cím),
d) külföldi felszámoló esetében – amennyiben rendelkezik ilyennel – a felszámoló képviseletében eljáró cég, illetve 
személy adatai (név, székhely/cím, telefonszám, KSH azonosító szám, adószám, email cím)
e) a munkavállaló, illetve a személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag adatai [természetes személyazonosító 
adatok, állampolgárság, lakóhely (tartózkodási hely), társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel, 
bankszámlaszám, számlatulajdonos neve, számlavezető hitelintézet, munkaviszony vagy feladatteljesítés kezdete, 
munkakör vagy feladat],
f ) a  kölcsönbeadó vagy az  iskolaszövetkezet adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, adószám, pénzforgalmi 
számlaszám, számlavezető hitelintézet, tevékenység megkezdésének időpontja, engedély száma, képviseletre 
jogosult neve, címe, telefonszáma, email címe),
g) a  kölcsönvevő vagy a  szolgáltatást igénybevevő adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, pénzforgalmi 
számlaszám, számlavezető hitelintézet, felszámolás kezdő időpontja).”

28. § (1) A Bgtv. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) A Bgtv. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (3) A Bgtv. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (4) A Bgtv. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

29. §  A Bgtv.
a) 2. § (1) bekezdésében az „a 7. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 2/B. § (3) bekezdésében és a 7. § 

(2) bekezdésében” szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a 7.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe az „a 7.  § (1) és (2)  bekezdése” 

szöveg,
c) 5. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (2) és (2a) bekezdésben” szöveg,
d) 6. § (2) bekezdésében az „az 5. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az 5. § (2) és (2a) bekezdésében” 

szöveg,
e) 11. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „az (1) és (1a) bekezdés” szöveg,
f ) 13.  § (1)  bekezdésében a „11.  § (1)  bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „11.  § szerinti” szöveg, valamint 

a „11. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „11. §-ban” szöveg,
g) 13.  § (3)  bekezdésében a „11.  § (1)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „11.  § (1) és (1a)  bekezdése 

szerinti” szöveg
lép.
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4. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

30. §  A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  munkaügyi ellenőrzés kiterjed a  szociális szövetkezet tagjának tagi munkavégzése esetén, az  Sztv. 18.  §  
(2a)–(3) bekezdésében foglaltak tekintetében, a szociális szövetkezetre.”

31. §  A Met. 9. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„a) a  honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a  honvédelmi foglalkoztatók tekintetében 
a munkaügyi ellenőrzés eljárási, valamint a 2/A. §, 3. § és a 6. § alkalmazásának eltérő szabályait,”

32. §  A Met. a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § (1) Ha a foglalkoztató a 3. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy hiányosan 
tett eleget, vagy a  valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a  munkaügyi hatóság a  foglalkoztatót 
a hiányosság megszüntetésére kötelezi és közigazgatási bírságot szab ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság mértéke harmincezer forint. A bírság ismételten is kiszabható.”

33. §  Hatályát veszti a Met.
a) 7. § (1) bekezdés c) pontja, valamint
b) 8/D. § (5) bekezdésében a „legfeljebb” szövegrész.

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

34. § (1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. alcímének címe helyébe a következő alcím 
cím lép:
„Szociális szövetkezet”

 (2) Az Sztv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szociális szövetkezetnek a  nevében viselnie kell a  fő tevékenységére utaló megjelölést, valamint a „szociális 
szövetkezet” megnevezést.”

35. §  Az Sztv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szociális szövetkezetnek a  természetes személy tagjain kívül legalább egy helyi önkormányzat vagy 
nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása (a  továbbiakban együtt: önkormányzat), vagy 
jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tagjának kell lennie.”

36. § (1) Az Sztv.18. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szociális szövetkezet tagja tagi munkavégzés keretében más munkáltatónál nem végezhet munkát.”

 (2) Az Sztv.18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt az létesíthet és tarthat fenn
a) akit az  állami foglalkoztatási szerv a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló törvény 
szerint legalább három hónapja nyilvántart, vagy
b) aki legalább három hónapja közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.”

37. §  Az Sztv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szociális szövetkezet a  tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tagjával a  tagsági jogviszony 
fennállása alatt munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. Ha a  szociális szövetkezet tagi 
munkavégzési jogviszonyban lévő tagja a tagsági jogviszonya fennállása alatt más foglalkoztatóval munkavégzésre 
irányuló jogviszonyt létesít vagy tart fenn, e  jogviszony tartama alatt a  szociális szövetkezettel fennálló tagi 
munkavégzési jogviszonya szünetel.”

38. §  Az Sztv. a következő 108/B. §-sal egészül ki:
„108/B. § (1) Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: 
Módtv1.) hatálybalépését megelőző napig a  cégjegyzékbe bejegyzett foglalkoztatási szövetkezet a  Módtv1. 
hatálybalépésétől szociális szövetkezetként folytatja tevékenységét.
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(2) A  Módtv1. hatálybalépését megelőző napig a  cégjegyzékbe bejegyzett foglalkoztatási szövetkezet és 
a  tagja között, ebben az  időpontban fennálló, munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszony a  Módtv1. 
hatálybalépése napján megszűnik. Ha a  foglalkoztatási szövetkezet és a  kölcsönbevevő megállapodása alapján 
a  tag munkavégzése a  kölcsönbevevőnél ezen időpontnál későbbi időpontban fejeződik be, a  munkaviszony 
megszűnésének napja a munkaerő-kölcsönzés alapján történő munkavégzés utolsó napja.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti szövetkezet, továbbá a  Módtv1. hatálybalépésének időpontjában a  cégjegyzékbe 
bejegyzett, vagy a  bejegyzés alatt álló szociális szövetkezet e  törvénynek a  Módtv1.-gyel megállapított 
rendelkezéseinek 2018. január 1-jéig köteles megfelelni, és az ahhoz szükséges alapszabály-módosítást elvégezni.”

39. §  Hatályát veszti az Sztv. 17. §-a.

6. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

40. §  Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) 9. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  természetes személynek a  személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie 
kell, az  adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásban vagy az  állami adóhatóság által összeállított 
adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban jövedelemként 
az (1) bekezdés szerinti összegnek a mentesített keretösszeget meghaladó részét kell figyelembe venni.”

41. §  Hatályát veszti az Efo.tv.
a) 1. § (1a) bekezdése, valamint
b) 13. § (4) bekezdése.

7. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

42. §  A közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény 1. § (4a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha)
„g) a számára az Flt. alapján felajánlott az álláskeresőkre vonatkozó rendelkezések szerinti képzési lehetőséget nem 
fogadja el.”

8. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel − 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 29. § g) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.
 (3) A 16. § 2023. április 22-én lép hatályba.

44. §  A 12. § az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 
9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2016. évi CXLV. törvényhez
„1. melléklet az 1993. évi XCIII. törvényhez

 

B e j e l e n t ő l a p1 

1. A bejelentés időpontja: 
 

2. A bejelentő  
 

2.1. neve: 
 

2.2. lakcíme: 
 

2.3.  levelezési címe: 
 

2.4.  telefonszáma: 
 

2.5. e-mail címe: 
 

2.6. munkaköre: 
 

3.  A munkáltató  
 

3.1. elnevezése: 
 

3.2. székhelyének címe: 
 

3.3. székhely szerinti megye: 
 

3.4. 
adószáma (ennek hiányában: adóazonosító 
jele) 

 

4. A baleset 
 

4.1. bekövetkezésének helye (címe): 
 

4.2. bekövetkezésének ideje: 
 

4.3. Megye (baleset helyszíne szerint): 
 

5. Foglalkozási megbetegedés / fokozott 
expozíció 

 

5.1. esetén a munkavégzés helye: 
 

5.2. esetén a betöltött munkakör: 
 

5.3. 
esetén a munkakör betöltésének kezdő 
időpontja: 

 

 

                                                
1 68. § 
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7. A bejelentés indoka:  

 

 

8. A bejelentés kifejtése: 

 

 

 

………………………………………. 

 bejelentő aláírása” 

 

 

7. A bejelentés indoka:  

 

 

8. A bejelentés kifejtése: 

 

 

 

………………………………………. 

 bejelentő aláírása” 
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2. melléklet a 2016. évi CXLV. törvényhez
„1. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

KÉRELEM 
a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatásról 

 
I.        A gazdálkodó szervezet adatai: 
1.    Neve: 
2.    KSH azonosító száma: 
3.    Adószáma/adóazonosító jele: 
4.    Székhelye: 
5.    Telephelye, fióktelepe:     
6.    A tevékenység megkezdésének időpontja: .............. év ……. hó ................. nap 
7.    A felszámolás kezdő időpontja: .............. év …….. hó ................. nap 
8.    A kérelem alapjaként szereplő bérkifizetési nap: ........... év…… hó ................. nap 
9.    A 8. pont szerinti napra a törvény 2. melléklete B) táblázat Összesen sor 2. oszlopában szereplő – összeg: 
…………….Ft 
10.    A bérfizetés napján és az azt követően – a kérelem benyújtásáig – rendelkezésre álló saját forrás összege: 
................. Ft 
11.    Az igényelt támogatás (a rendelkezésre álló saját forrás figyelembevételével megállapított) összege: 
................. Ft 
12.   Külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolást elrendelő hatóság neve és címe: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
13.   Külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolási eljárás lefolytatásának országában a bérgarancia 
támogatás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság neve és címe: 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
II.        A felszámoló adatai: 

1. Neve, címe, telefonszáma:……………………………………………. 
A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma, email-címe: ……………….. 

2. KSH azonosító száma: ……………………………………………………….. 
3. Adószáma:…………………………………………………………………….. 
4. Székhelye:……………………………………………………………………… 
5. Külföldi gazdálkodó szervezet felszámolása esetén – amennyiben rendelkezik ilyennel -  a felszámoló 

képviseletében Magyarországon eljáró cég, illetve személy neve, székhelye/címe, telefonszáma, 
email-címe:………………………………………………… 

 
III.        Nyilatkozat: 

1.    A kérelem a törvény  7. §-a (1) bekezdésén vagy  (2) bekezdésén alapul. 
2.    Ha  a kérelem a 7. § (2) bekezdésén alapul, akkor nyilatkozom, hogy 

a)    a kérelemmel érintett munkabértartozás állásidőre járó díjazást  
 nem tartalmaz,  tartalmaz 

b)    a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követő hat hónap alatt – ismételt kérelem 
esetén az első, 7. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határidőig – 
várhatóan elősegíti a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet 
eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő 
továbbfoglalkoztatását (reorganizációt):  

 Igen,  Nem, 
mert:………………………………………. 

c)    az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási keret 
felhasználása  megtörtént,  nem történt meg. 

3. Ha a munkavállaló foglalkoztatására a felszámolási eljárás megindulását követően került sor, akkor 
nyilatkozom, hogy  

a)    a kérelemmel érintett munkabértartozás állásidőre járó díjazást  
 nem tartalmaz,  tartalmaz. 

b)    a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követő hat hónap alatt – ismételt kérelem 
esetén az első, 7. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határidőig – 
várhatóan elősegíti a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet 
eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő 
továbbfoglalkoztatását (reorganizációt):  

 Igen,  Nem, 
mert:…………………………………………………………… 
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c) az érintett munkavállaló foglalkoztatása – különös tekintettel a munkavállaló által ellátandó 
feladatok természetére -  az alábbi indokok miatt vált szükségessé: 

Munkavállaló 
neve 

Munkavállaló 
TAJ száma 

Munkavállaló 
munkaköre 

A foglalkoztatás indoka 

    
    
    

d)    az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási 
keret felhasználása  megtörtént,  nem történt meg. 

    4.    Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
IV.        A kérelem mellékletei: 

1. A felszámolási eljárás megindításának közzétételéről szóló jogerős végzés másolata. 
2. A képviseletre jogosult felszámoló aláírási címpéldánya. 
3. A követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés, bírósági határozat, fizetési meghagyás. 
4. A III. 2. b) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek (amennyiben szükséges). 
5. A III. 3. b) és c) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek (amennyiben 

szükséges). 
6. A II. 5. pontban megjelölt képviseleti jogosultság igazolása (amennyiben szükséges). 
7. Külföldi gazdálkodó cég felszámolása esetén a támogatással érintett munkavállalók 

munkaszerződése magyar nyelven vagy ezek magyar nyelvű fordítása (amennyiben szükséges). 
8. Forinttól eltérő pénznemben meghatározott bér esetében az átváltásról készült kimutatás 

(amennyiben szükséges). 
 
 

Kelt: .............................., ....... év ................... hó ..... nap 
        
 

 ............................................................... 
        (a felszámoló cégszerű aláírása) 

 
Megjegyzés: az I. pont 8. sorába a 2. melléklet címében szerepeltetett dátumot kell beírni.” 
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3. melléklet a 2016. évi CXLV. törvényhez
„2. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

 

ADATLAP 
a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás számításához 

(A........... év........................ hó.........-i bérfizetési napon – a gazdálkodó szervezetnél – fennálló adatok alapján) 
 

    1.    A támogatási igénnyel érintett munkavállaló(k) megfelel(nek)-e az alábbi szempontok valamelyikének: 
a)    A gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkező tagja (részvényese), 
b)    A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, 
c)    Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló, 
d)    Az előző pontokban [a) - c)] említett személyek közeli hozzátartozója {Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont}, élettársa, 
e)    Az adós ingyenes szerződései alapján kedvezményezett személy 
igen      nem          részben      
Ha  igen/részben a válasz, akkor azon személyek felsorolása a szempont megjelölésével: 
 

Az érintett munkavállalónak 
az Adatlap A) táblázatában megjelölt sorszáma 

Munkavállaló neve Szempont megjelölése 

      

      

      

 
A) Munkavállaló azonosító adatai: 

1. 
Sorszám 

2. 
Neve 

3. 

Születési neve 

4. 

Anyja neve 

5. 

Születési helye 

6. 

Születési ideje 

7. 

Társadalom-
biztosítási 

azonosító jele 

8. 
Adóazonosító jele 

9. 

Bankszámlaszáma 

10. 

Lakcíme 

11. 

A munkaviszony  
kezdete 

9.1 

Számlatulajdonos neve 

9.2 

Számlavezető bank 

9.3 

Számlaszám 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        
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B) Munkavállaló elmaradt bérére vonatkozó adatok (a munkavállaló bruttó bérének összegén a bér- és végkielégítés-tartozás együttes összegét kell érteni): 

1. 
Sor- 

szám 

2. 
Munkavállaló 
bruttó bére 

(Ft) 

3. 

A munkavállaló 
bruttó bérét 

terhelő 
személyi 

jövedelemadó 
összege 

(Ft) 

4. 

A 
munkavállaló 
bruttó bérét 

terhelő 
nyugdíj-
járulék 

összege 
(Ft) 

5. 

A munkavállaló 
bruttó bérét terhelő 

természetbeni 
egészségbiztosítási 

járulék összege 
(Ft) 

6. 

A munkavállaló 
bruttó bérét terhelő 

pénzbeli 
egészségbiztosítási 

járulék összege 
(Ft) 

7. 

A 
munkavállaló 
bruttó bérét 

terhelő 
munkaerő 

piaci járulék 
összege 

(Ft) 

8. 

A munkavállaló 
bruttó bérét 

terhelő 
egyszerűsített 

közteherviselési 
hozzájárulás 

összege  

(Ft) 

9. 

Munkavállaló bruttó bérét terhelő letiltások 

10. 

Munkavállaló 
nettó bére  

(Ft) 9.1 

Kedvezményezett 
neve 

9.2 

Kedvezményezett 
bankszámla- száma 

9.3 

Letiltás 
jogcíme 

9.4. 

Letiltás 
összege 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

Összesen  - - - - - -. - - - - - 

 
 
C) Munkavállaló elmaradt bérének a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelhető összegére vonatkozó adatok: 

1. 
Sor-  
szám 

2. 
A munkavállaló 
után az adott 
felszámolási eljárásban 
korábban kapott 
támogatás összege 

(Ft) 

3. 

A törvény 
2. számú melléklete 
B) táblázatának 
2. oszlopában 
megjelölt tartozás 

Nemzeti 

Foglalkoztatási 

Alap 

bérgarancia 

alaprészéből 

igényelhető 

összege 

(Ft) 

4. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelt támogatás összegéből a törvény 2. számú melléklete B) táblázatára tekintettel fizetendő 

4.1 

személyi 
jövedelem- 
adó 
összege 

(Ft) 

4.2 

nyugdíj- 
járulék 
összege 

(Ft) 

4.3 

természetbeni 
egészség-  
biztosítási 
járulék 
összege 

(Ft) 

4.4 

pénzbeli 
egészség- 
biztosítási 
járulék 
összege 

(Ft) 

4.5 

munkaerő- 
piaci járulék 
összege 

(Ft) 

4.6  

egyszerűsített 
közteherviselési 
hozzájárulás összege   

(Ft) 

 

4.7 

letiltásokra vonatkozó adatok 

4.8 

Munkavállaló 
nettó bére 
(Ft) 

2.1 
a törvény 
7. § 
(1) be- 
kezdése 
alapján 

2.2 
a törvény 
7. § 
(2) be- 
kezdése 
alapján 

4.7.1 

Kedvez- 
ményezett 
neve 

4.7.2 

Kedvez- 
ményezett 
bankszámla- 
száma 

4.7.3 

Letiltás 
jogcíme 

4.7.4 

Letiltás 
összege 

(Ft) 

1.                            

2.                            

3.                            

4.                            

5.                            

6.                            

7.       - - - - - - - - - - - 
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Ösz- 
sze- 
sen: 

Megjegyzés: 
–    a törvény 7. §-a (1) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén a törvény 2. melléklet C) táblázatának 2.1. és 3. oszlopában feltüntetett összeg együttesen, munkavállalónként nem 
haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét, 
–    a törvény 7. §-a (2) bekezdése alapján benyújtott kérelem esetén a törvény 2. melléklet C) táblázatának 2.2. és 3. oszlopában feltüntetett összeg együttesen, munkavállalónként nem 
haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének kétszeresét, 
–    a C) táblázat 3. oszlop „Összesen” sorának adata szerepelhet az 1. melléklet 11. sorában. 
 
Oldalszám összesen: ...................... 
 
Kelt: .............................. hely, ............. év................... hó........... nap......... 

................................................................. 
(a felszámoló cégszerű aláírása)”
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4. melléklet a 2016. évi CXLV. törvényhez
„3. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

KÉRELEM 
a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja/az iskolaszövetkezet részére járó szolgáltatási díj 

megfizetésének elmaradása miatt igényelhető támogatásról 
 

I. A kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet adatai: 
1. Neve: 
2. Képviselőjének neve, címe:     
3. KSH azonosító száma:  
4. Adószáma: 
5. Székhelye: 
6. A tevékenység megkezdésének időpontja: ........... év ......................... hó ........... nap 
7. Engedély száma: 
8. Pénzforgalmi számlaszáma: 
9. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe: 
10. A kérelem alapjaként szereplő legkorábbi tartozás vonatkozásában a bérkifizetési/díjfizetési nap: ........... 

év…… hó ................. nap 
11. A 10. pontban megjelölt bérfizetési/díjfizetési napon és az azt követően – a kérelem benyújtásáig – a 

törvény 4. mellékletében megjelölt munkavállalók/tagok munkabérére/díjára fordított saját forrás 
összege: ................................... Ft 

12. Az igényelt támogatás összege: .................................. Ft 
13. A követelés felszámoló általi hitelezői nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételének napja: ….. év 

…..hó…. nap 
14. A felszámolási eljárás kezdete után folytatott kölcsönzés esetén a felszámoló által kiállított teljesítésigazolás 

kézhezvételének napja: ……. év….hó…..nap 
 
II. A kölcsönvevő/a szolgáltatás igénybe vevőjének adatai: 
1. Neve: 
2. KSH azonosító száma: 
3. Székhelye:              
4. Pénzforgalmi számlaszáma (az utolsó ismert): 
5. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe (az utolsó ismert): 
6. A felszámolás kezdő időpontja: ........................ év........................ hó .................... nap 
 
III. A kölcsönvevő/a szolgáltatást igénybevevő felszámolójának adatai: 
1. Neve, címe, telefonszáma: 
 A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma:  

2. Székhelye:  
 
Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: .............................., ....... év ................... hó ..... nap 

.................................................................... 
a kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet cégszerű aláírása 

 
 
Melléklet: 

1. Kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet képviseletére jogosult aláírási címpéldánya. 
2. A felszámoló 11. § (1a) bekezdése szerinti teljesítésigazolás másolata (amennyiben szükséges). 
3. A felszámoló 11. § (1b) bekezdése szerinti igazolás másolata. 
4. A hitelezői nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvétele időpontjának igazolása (amennyiben 

szükséges). 
5. A teljesítésigazolás kézhezvételének igazolása. (amennyiben szükséges) 
6. A követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés/tagsági megállapodás, bírósági 

határozat, fizetési meghagyás.” 
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5. melléklet a 2016. évi CXLV. törvényhez
„4. melléklet az 1994. évi LXVI. törvényhez

ADATLAP 
a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja/az iskolaszövetkezet részére járó szolgáltatási díj 

megfizetésének elmaradása miatt igényelhető támogatás számításához 
(A ........... év ........................ hó .........-i bérfizetési díjfizetési napon – a kölcsönbeadónál/az iskolaszövetkezetnél – 

fennálló adatok alapján) 
 

A) A munkavállalók/az iskolaszövetkezet tagjának adatai: 
 

Sor- 
szám 

1. 
Kölcsönzött munkavállaló/Tag neve 

2. 
Társadalombiztosítási 

azonosító jele  

3. 
A kölcsönzés/szolgáltatás 

nyújtás időszaka 

1.    
2.    
3.    

 
B) Az elmaradt kölcsönzési díjra/szolgáltatási díjra vonatkozó adatok (Valamennyi az A) pontban 

feltüntetett munkavállaló/tag vonatkozásában külön táblázat kitöltése szükséges. A táblázat sorait a 
munkavállaló/tag kölcsönzési díjának/szolgáltatási díjának esedékességéhez igazodva kell kitölteni.) 

 
A kölcsönzött munkavállaló/tag sorszáma és neve: 
1. 
Az elmaradt kölcsönzési 
díj/szolgáltatási díj 
esedékességének napja 

2. 
A kölcsönzési díjnak/szolgáltatási 
díjnak a bértartozás/díjtartozás 
fedezésére szolgáló összege 
(Ft) 

3. 
A támogatásnak a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap bérgarancia 
alaprészéből igényelhető összege 
(Ft) 

   
   
Összesen:   
 

C) Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből igényelt támogatás összege (A B) táblázatok 
3. oszlopa összesen sorának összesítése): ………………… Ft 

 
Kelt: .............................. hely, ....... év ................... hó .... nap 

        ....................................................................... 
        (a kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet cégszerű aláírása)” 
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2016. évi CXLVI. törvény
a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról*

1. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

1. §  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Szt.) 4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Az OKJ-ban meghatározott szakképesítésben és az  ezeket megalapozó ágazati szakgimnáziumi képzésben államilag 
támogatott iskolai rendszerű szakképzés]
„b) nem állami fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben”
[folyhat.]

2. §  Az Szt. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás nyilvános, azt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az általa 
vezetett minisztérium, valamint a hivatal saját honlapján közzéteszi. A közzétett adatokat a hatóság döntését követő 
nyolc napon belül frissíteni kell. A  hivatal a  vizsgaszervezési engedélyt megadó döntés egy példányát megküldi 
az érintett szakképesítésért felelős miniszternek, az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek és a szakképzési 
feladatot ellátó hatóságnak.”

3. §  Az Szt. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a komplex szakmai vizsgát vizsgaszervezési engedély alapján szervező intézmény
a) a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg,
b) a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti,
c) ismételten jogszabálysértést követ el, vagy
d) a  már lebonyolított komplex szakmai vizsga eredményének megsemmisítését eredményező jogszabálysértést 
követ el,
a hivatal – a  komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzésére jogosult szerv megkeresése alapján vagy egyébként 
hivatalból – az  intézmény vizsgaszervezési engedélyét visszavonja, és négy évre eltiltja a szakmai vizsgaszervezési 
tevékenységtől. Erről a  jogsértést megállapító határozatban a  komplex szakmai vizsgát szervező intézményt 
tájékoztatni kell. A  hivatal a  vizsgaszervezési engedélyt visszavonó és a  vizsgaszervezési tevékenységtől eltiltó 
határozat egy példányát megküldi az  érintett szakképesítésért felelős miniszternek, az  állami szakképzési és 
felnőttképzési szervnek és a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak.”

4. §  Az Szt. 57. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az együttműködési megállapodás a következőket tartalmazza:]
„k) nem állami fenntartású szakképző iskolával létrejött együttműködési megállapodás esetén a  szakképző iskola 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  képzés megszervezésére a  Kormány 84.  § (5)  bekezdése szerinti döntése 
alapján, az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzés keretében kerül sor.”

5. § (1) Az Szt. 46. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„46. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, és a szakképzési feladatot ellátó hatóság”

 (2) Az Szt. 46. alcíme a következő 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A. § (1) A szakképzési feladatot ellátó hatóság
a) a  megyei fejlesztési és képzési bizottságoknak a  81.  § (3)  bekezdése szerinti javaslatait összesíti és megküldi 
az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek,
b) kezeli a  komplex szakmai vizsgák adatait és a  törzslapokat magába foglaló központi nyilvántartást, valamint 
az abban szereplő, a vizsgázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat,
c) vezeti az országos szakképzési névjegyzéket.
(2) A  szakképzési feladatot ellátó hatóság feladatainak ellátása során együttműködik a  szakképesítésért felelős 
miniszter által vezetett minisztériummal, a  73.  § (4)  bekezdésében meghatározott kutató- és fejlesztő-szolgáltató 
intézetekkel, a gazdasági kamarákkal és az állami szakképzési és felnőttképzési szervvel.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A szakképzési feladatot ellátó hatóság az  (1) bekezdés b) pontjában szereplő törzslapokat tartalmazó központi 
nyilvántartás adatait elzártan, ötven évig más által nem hozzáférhető módon őrzi.
(4) A szakképzési feladatot ellátó hatóság az általa őrzött törzslapokat ötven év után átadja az illetékes levéltárnak, 
és az átadott törzslapok központi nyilvántartási adatait törli.
(5) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt nyilvántartás – a  természetes személyazonosító adatok kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(6) A  nyilvántartás alapján az  elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról 
bizonyítványmásodlatot állít ki kérelemre a szakképzési feladatot ellátó hatóság.
(7) Az  iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerzett szakképesítésről a  (6)  bekezdés alapján készült 
bizonyítványmásodlat kiállítására alkalmazni kell a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló rendelet bizonyítványmásodlatra vonatkozó rendelkezéseit.
(8) A  jogutód nélkül megszűnt szakmai vizsgaszervező esetében a szakképzési feladatot ellátó hatóság kérelemre 
kiállítja az Europass bizonyítvány-kiegészítőt.
(9) Az  állami szakképzési és felnőttképzési szerv által elkészített szakmai vizsgatételeknek a  komplex szakmai 
vizsgákra történő eljuttatásával kapcsolatos feladatokat a szakképzési feladatot ellátó hatóság látja el a szakképzési 
feladatot ellátó hatóság feladatairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint.”

6. §  Az Szt. 81. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A bizottságnak a szakképzést érintő (3) bekezdés szerinti, a szakképzési feladatot ellátó hatóság által összesített 
javaslatát az  állami szakképzési és felnőttképzési szerv a  Kormány 84.  § (5)  bekezdése szerinti döntésének 
meghozatala céljából előkészíti, és megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.”

7. § (1) Az Szt. 84. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  szakképző iskolai fenntartó a  Kormány (5)  bekezdés szerinti döntése alapján a  döntéssel érintett tanévtől 
kezdődő képzés tekintetében az  adott képzés kifutásáig, az  ingyenes képzésben való részvétéire jogosult tanulói 
után jogosult költségvetési hozzájárulásra.”

 (2) Az Szt. 84. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  költségvetési hozzájárulást folyósító szerv, valamint a  kormányhivatal hatósági ellenőrzése keretében 
a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével ellenőrzi az (5) bekezdésben foglalt döntés betartását.”

8. §  Az Szt. 88. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  szakképzési feladatot ellátó hatóságot rendeletben kijelölje és 
a feladatait meghatározza.”

9. §  Az Szt.
a) 14.  § (2)  bekezdésében az  „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrészek helyébe az   

„a szakképzési feladatot ellátó hatóság” szöveg,
b) 14. § (4) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „a szakképzési 

feladatot ellátó hatóság” szöveg,
c) 15. § (1) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „a szakképzési 

feladatot ellátó hatóság” szöveg, az „Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az   
„A szakképzési feladatot ellátó hatóság” szöveg,

d) 15. § (2) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „a szakképzési 
feladatot ellátó hatóság” szöveg,

e) 15.  § (3)  bekezdésében az  „az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek” szövegrész helyébe az   
„a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak” szöveg,

f ) 15. § (4) bekezdésében az „Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „A szakképzési 
feladatot ellátó hatóság” szöveg,

g) 16.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek” szövegrész 
helyébe az „a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak” szöveg,

h) 16. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe 
az „a szakképzési feladatot ellátó hatóság” szöveg,

i) 16. § (3) bekezdésében az „Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „A szakképzési 
feladatot ellátó hatóság” szöveg,
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j) 45. § (5) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „a szakképzési 
feladatot ellátó hatóság” szöveg,

k) 45.  § (5)  bekezdésében az  „az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek” szövegrészek helyébe az   
„a szakképzési feladatot ellátó hatóságnak” szöveg,

l) 58. § (3) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az „a szakképzési 
feladatot ellátó hatóság” szöveg,

m) 72.  § (2)  bekezdés g)  pontjában az „az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szövegrész helyébe az   
„a szakképzési feladatot ellátó hatóság” szöveg

lép.

10. §  Hatályát veszti az Szt.
a) 74. § (1) bekezdés c) és g) pontja,
b) a 74. § (3)–(6) bekezdése,
c) a 84. § (7)–(9) bekezdése,
d) a 88. § (3) bekezdés f ) pontja.

2. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak 
átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény módosítása

11. § (1) A  központi hivatalok felülvizsgálatával és a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 
111.  § (12)  bekezdés a)  pontja az „1.  § (7)  bekezdésében, 11/A.  §-ában, 15.  § (4), (5) és (10)  bekezdésében, 19.  §  
(2) és (4)  bekezdésében, 21.  § (5)  bekezdésében, valamint 23.  § (6)  bekezdésében” szövegrész helyett 
a „11/A. §-ában” szöveggel lép hatályba.

 (2) Nem lép hatályba a  központi hivatalok felülvizsgálatával és a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 
2016. évi CIV. törvény
a) 96. § (2) bekezdés b) pontja, valamint
b) 111. § (7) bekezdése és (12) bekezdés b)–d) pontja.

3. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–10. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2016. évi CXLVII. törvény
egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről*

1. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) a  következő 
72/A. §-sal egészül ki:
„72/A.  § (1) A  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 445.  § (1) és 
(2) bekezdésében meghatározott egyesületnek a biztosítási tevékenység körébe nem tartozó egyéb tevékenységgel 
kapcsolatos – tagsági jogviszonyon alapuló – jogainak és kötelezettségeinek összessége (a továbbiakban: egészség- 
és önsegélyező állomány) a felügyeleti biztos döntésével, a szolgáltatást igénybe vevő tagok érdekeinek a védelme 
érdekében, a 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárhoz átruházható, ha 
a kölcsönös biztosító egyesületnek a biztosítási tevékenység végzésére vonatkozó engedélye visszavonásra került.
(2) Az állományátruházás során a kölcsönös biztosító egyesület és az egészség- és önsegélyező pénztár megállapodást köt.
(3) Az  egészség- és önsegélyező állomány átruházása esetén az  állományt átvevő egészség- és önsegélyező 
pénztárt az  állomány tekintetében megilletik mindazok a  jogok és terhelik mindazok a  kötelezettségek, amelyek 
a  Bit. 445.  § (1)  bekezdésében meghatározott kölcsönös biztosító egyesületet az  egészség- és önsegélyező 
állomány tekintetében megillették, illetve terhelték. A  pénztár mindazon szolgáltatások – ideértve az  egészség- 
és önsegélyező pénztárak szociális intézményekkel kapcsolatos működési és üzemeltetési szolgáltatásait is – 
nyújtására jogosult, amelyeket e körben a kölcsönös biztosító egyesület nyújtott.
(4) Az  egészség- és önsegélyező állományhoz kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő tagok egyesületi tagsági 
jogviszonya az  állományátruházás következtében megszűnik, az  egészség- és önsegélyező pénztárnál tagsági 
jogviszony keletkezik. Az állományátruházással érintett tagot úgy kell tekinteni, mintha másik pénztárból lépett volna át.
(5) Az  állományátruházás esetén az  egészség- és önsegélyező állományhoz kapcsolódó vagyon átadásra kerül 
az egészség- és önsegélyező pénztárhoz. Az állományátruházással érintett vagyonátadás adó- és illetékmentes.
(6) A  Felügyelet az  állományátruházás sikeres lebonyolítása céljából felügyeleti biztost rendel ki, vagy a  már 
kijelölésre került felügyeleti biztos megbízólevelét haladéktalanul módosítja.
(7) A  felügyeleti biztos az  állományátruházás lebonyolítása érdekében, ajánlattételre hívja fel a  10.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárakat. A felhívásnak tartalmaznia kell az átruházandó 
állomány meghatározását és az állománnyal kapcsolatban átadásra kerülő vagyon nagyságát.
(8) A  10.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztár a  (7)  bekezdés szerinti 
felhívásban meghatározott időpontig – amely nem lehet hosszabb, mint az  felhívás közzétételétől számított 
harminc nap – tehet nyilatkozatot az  állomány átvételére, amelyhez a  felügyeleti biztos (9)  bekezdésben 
meghatározott döntésének a meghozataláig kötve van.
(9) A  felügyeleti biztos a  felhívásban megjelölt határidőt követő tizenöt napon belül dönt, hogy melyik egészség- 
és önsegélyező pénztárral állapodik meg az állományátruházásról. Több ajánlat esetén versenytárgyalás is tartható. 
A felügyeleti biztos azon ajánlatot fogadhatja el, amely – a tagok érdekeinek védelmére is tekintettel – az ajánlatban 
fogalt összes feltételek figyelembevételével a legkedvezőbb.”

2. §  Az Öpt. a következő 72/B. §-sal egészül ki:
„72/B.  § A 72/A.  §-nak az  egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló 2016. évi 
CXLVII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárások esetén is alkalmazni kell.”

3. §  Az Öpt. 78. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy az  egészség- és önsegélyező pénztáraknak a  szociális intézményekre 
vonatkozó működési és üzemeltetési szabályait rendeletben határozza meg.”

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

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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2016. évi CXLVIII. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvény módosításáról*

1. §  A muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Kultv.) a Muzeális intézmények működési engedélyének kiadása, módosítása, visszavonása alcímet 
megelőzően a következő 38/D. §-sal egészül ki:
„38/D.  § (1) Az  állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményekben őrzött, kulturális javak  
– a  38/A–38/C.  §-ban meghatározottaktól eltérő hasznosítása céljából történő – birtokba adásáról a  tulajdonosi 
joggyakorló vagy a  vagyonkezelő a  kulturális örökség védelméért felelős miniszter javaslata alapján, a  miniszter 
előzetes véleményének kikérése mellett – különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 
a versenyeztetés mellőzésével – dönt és ezt követően a hasznosításra szerződést köt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásra, valamint a hasznosítási szerződésre vonatkozó részletes szabályokat a Kormány 
rendeletben állapítja meg.”

2. §  A Kultv. 100. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza)
„n) az  állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményekben őrzött kulturális javak 38/D.  §-ban 
meghatározottak szerinti birtokba adásának rendjét, a  hasznosításukra vonatkozó szerződés tartalmi elemeit 
és a  szerződés megszüntetésére vonatkozó – a  nemzeti vagyonról szóló törvényben és az  állami vagyonról szóló 
törvényben nem szabályozott – részletes rendelkezéseket.”

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

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CXLIX. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 
szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról**

1. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

1. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támtv.) 44.  § (7)  bekezdés c) és d)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (4)  bekezdés alkalmazásában jogszerű földhasználónak minősül a  következő sorrend szerint az  az ügyfél, aki vagy 
amely – amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – 
a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjára vonatkozóan, az általa igényelt terület vonatkozásában]
„c) haszonbérleti, felesbérleti, részesművelési, szívességi földhasználati, rekreációs célú földhasználati vagy 
alhaszonbérleti szerződés, továbbá – a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 70.  §-a vagy 76.  §-a 
szerinti – használati rendről szóló megállapodás, a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18.  § 

  * A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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(5) bekezdése szerinti megbízási szerződés (ide értve nemzeti park igazgatóság által kötött szerződést is), valamint 
bíróság ideiglenes intézkedése alapján földhasználó, továbbá honvédelmi rendeltetésű terület esetében annak 
használatára szerződés alapján jogosult,
d) az ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelőként, haszonélvezőként vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 5:159. §-a szerinti használat jogának jogosultjaként bejegyzett, valamint a vagyonkezelőként bejegyzett 
költségvetési szerv költségvetési szervnek minősülő jogutódja,”

 (2) A Támtv. 44. § (7) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[A (4)  bekezdés alkalmazásában jogszerű földhasználónak minősül a  következő sorrend szerint az  az ügyfél, aki vagy 
amely – amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – 
a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjára vonatkozóan, az általa igényelt terület vonatkozásában]
„j) a jegyző által a kérelem benyújtására nyitva álló határidő alatt kiállított és az adott terület használatának tényét 
igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.”

2. §  A Támtv. 90. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  törvény 44.  § (7)  bekezdése c) és d)  pontjának a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és 
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXLIX. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseit a 2014. évben és a 2015. évben benyújtott egységes kérelem alapján folyamatban levő eljárásokban 
és a 2016. évben benyújtott egységes kérelmekre induló eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

3. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 70.  § helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„70.  § (1) A  tulajdonostársak mindegyike jogosult a  közös tulajdonban álló föld területéből a  saját tulajdoni 
hányadának megfelelő terület használatára.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultság gyakorlása, valamint a földhasznosítási kötelezettség teljesítése érdekében 
a tulajdonostársak – a 71. §-ban meghatározottak szerint – kötelesek a közös tulajdonban álló földön belül az egyes 
tulajdonostársak részére a  tulajdoni hányaduknak megfelelő területek elhelyezkedését kijelölni (a továbbiakban: 
használati rend).
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a tulajdonostárs jogosult a használati rendben meghatározott terület egésze 
vagy ezen terület egy meghatározott része használati jogosultságának
a) tulajdoni hányadot meghaladó mértékű többlethasználati megállapodással (a továbbiakban: többlethasználati 
megállapodás) másik tulajdonostárs vagy
b) a  Földforgalmi törvény 38.  § (1)  bekezdése szerinti és e  törvény 72–75.  §-a szerint létrehozott földhasználati 
szerződéssel harmadik személy
javára történő átengedésére.
(4) A  többlethasználati megállapodást írásba kell foglalni. Ha a  többlethasználati megállapodásban 
a (3) bekezdésben foglaltak szerint a terület egy része használatának átengedése történik, úgy a többlethasználati 
megállapodás a 71. § (9) bekezdése szerint elkészített térképi kimutatással együtt érvényes, amely a megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. A  térképi kimutatást a  többlethasználati megállapodásban részes 
tulajdonostársaknak kell aláírniuk.
(5) A  tulajdonostársak között többlethasználati megállapodás jön létre a  haszonbérleti szerződés szerinti 
tartalommal akkor is, ha a  tulajdonostárs részéről a  Földforgalmi törvény 46.  § (2)  bekezdése vagy a  Ptk. 5:81.  § 
(1) bekezdése szerinti előhaszonbérleti jog gyakorlására kerül sor.”

4. § (1) A Fétv. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közös tulajdonban álló földön a  70.  § szerinti használati rend kialakításához az  e  §-ban meghatározottak 
szerint a  tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított többségi döntése szükséges azzal, hogy ha 
a  tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított legalább egytizede a  használati megosztásról szóló 
(5) bekezdés szerinti ajánlatban foglaltakkal nem ért egyet, akkor a használati rend kialakításához a tulajdonostársak 
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tulajdoni hányad alapján számított kétharmados döntése szükséges. A használati rendet a használati megosztásról 
szóló megállapodásban kell rögzíteni.”

 (2) A Fétv. 71. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Mellőzhető a használati megosztásáról szóló megállapodás, ha a  földrészlet teljes területét egyetlen személy 
használatába adják.”

 (3) A Fétv. 71. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A használati megosztásról szóló megállapodásban a használati rend meghatározása során több tulajdonostárs 
tulajdoni hányadának megfelelő mértékű terület egyben is kijelölhető, ha annak használatát egységesen egy 
harmadik személy részére kívánják átengedni.”

 (4) A Fétv. 71. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  használati megosztásról szóló megállapodást egységes okiratba kell foglalni. A  megállapodást legalább 
azoknak a  tulajdonostársaknak alá kell írnia, akik az  (1)  bekezdés szerinti döntést jóváhagyták, ide nem értve azt 
a  tulajdonostársat, akinek esetében a  használati megosztáshoz való hozzájárulást – a  (3)  bekezdésben foglaltak 
alapján, az  ott meghatározott valamely körülmény miatt – megadottnak kell tekinteni. A  használati megosztásról 
szóló megállapodás valamennyi tulajdonostársra kiterjed.”

5. §  A Fétv. 95. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentési adatlaphoz csatolni kell)
„c) közös tulajdonban álló föld használata esetén a  71.  §-ban meghatározott használati megosztásról szóló 
megállapodás vagy többlethasználati megállapodás eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített 
másolatát, vagy a  76.  §-ban meghatározott sorsolás eredményéről szóló jegyzőkönyv eredeti vagy hitelesített 
másolatát és az ezekhez – szükség esetén – csatolt térképi kimutatást.”

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 413/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos 
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a  kisajátítással kapcsolatos 
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében az  5/A.  § 
(1) bekezdés a) és b) pontjait úgy kell alkalmazni, hogy abban az esetben is el kell látni záradékkal a kisajátítási tervet, ha 
a záradékoló szerv az eljárása során megállapítja a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyezőség hiányát, azonban a kérelem 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
szóló 2006. évi LIII. törvény 6/D.  §-a szerinti kormányrendeletben meghatározott közlekedési infrastruktúra-beruházás 
megvalósításához szükséges területsávnak vagy nyomvonalnak, és a záradékolás egyéb feltételeinek megfelel.”

2. §  A Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § E  rendeletnek a  kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a  kisajátítással 
kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló  413/2016. (XII. 14.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 413/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet]
megállapított 8.  § (7)  bekezdését a   413/2016. (XII. 14.) Korm.  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
24.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Hatályát veszti a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet
a) 4. § (2) bekezdés c) pontja,
b) 4–6. alcíme,
c) 13. § (3) bekezdés d) pontja és
d) 17. §-a.

2. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 12/2016. (XII. 14.) MEKH rendelete
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 8.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A  rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

1. melléklet a 12/2016. (XII. 14.) MEKH rendelethez
„2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelethez

A 8. § (4) bekezdés szerinti, a kapacitásdíjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetések mértéke

A) B)

1.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint 

befizetésre kötelezett

A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint 

kifizetésre jogosult

2. Engedélyes megnevezése FGSZ Földgázszállító Zrt. Magyar Gáz Tranzit Zrt.

3. Kiegyenlítő összeg mértéke, Ft 300 631 000 –300 631 000
”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 32/2016. (XII. 14.) MvM rendelete
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés a), c), f ) és j)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  10.  § (1)  bekezdés 10.  pontja, valamint (2)  bekezdés c)  pontja tekintetében a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi 
CCII. törvény 24.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 11.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának,  
valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 
13/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosítása

1. §  A régészeti lelőhely és a  műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a  régészeti 
lelőhely és a  lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 
[a továbbiakban: 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet] 3. § (1) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:
(A régészeti lelőhelyek nyilvántartása tartalmazza:
a nyilvántartott régészeti lelőhely védettségére vonatkozó adatokat:)
„cd) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre vonatkozó elővásárlási jog fennállásának tényét,”

2. § (1) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló kezdeményezést a  hatóság nyújtja be, 
az 1. mellékletben meghatározott adattartalmat teljes körűen kell megadni és a 2. melléklet szerinti értékvizsgálati 
dokumentációval együtt kell mellékelni.”

 (2) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Műemléki érték csak helyszíni szemrevételezésen alapuló értékvizsgálati dokumentáció elkészítését követően 
vehető nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételi eljárás során a kezdeményezés beérkezésétől számított huszonegy 
napon belül értékvizsgálatot kell végezni. Az  értékvizsgálat lefolytatása során a  nyilvántartást vezető hatóság 
helyszíni szemlét tart. Az értékvizsgálati dokumentáció kötelező adattartalmát a 2. melléklet határozza meg.”

3. §  A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja a következő cg) és ch) alponttal egészül ki:
[A nyilvántartott műemléki értékek, a  műemlékek, a  műemléki területek (a továbbiakban együtt: védett műemléki 
értékek) nyilvántartása tartalmazza:
a védettségre vonatkozó adatokat:]
„cg) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartozás tényét,
ch) az állami elővásárlási jog fennállásának tényét,”

4. §  A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 6. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  nyilvántartást vezető hatóság az  örökségvédelmi hatóság számára hozzáférést biztosít a  régészeti örökség 
és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos követelményekről és szabályokról szóló kormányrendeletben 
meghatározott dokumentumok elektronikus úton történő benyújtása érdekében.
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(10) A Kötv. 71. § (1) bekezdés a), c) és d) pontja esetében a védettség tényére vonatkozó adatokat a nyilvántartást 
vezető hatóságnak fel kell tölteni az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY).
(11) A  nyilvántartást vezető hatóság az  OÉNY-t vezető szervezet, az  örökségvédelmi, építésügyi, ingatlanügyi 
hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, járási (fővárosi kerületi) hivatalok, a  jegyző, a  főjegyző, 
valamint a  feltárási joggal rendelkező intézmények számára elektronikus hozzáférést biztosít az  általa kezelt, 
a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével összefüggő feladataik ellátásához szükséges adatokhoz.”

5. § (1) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a kezdeményezés alapján
a) gondoskodik a védetté nyilvánítás vagy a védettség megszüntetésének tudományos előkészítéséről, vagy
b) védetté nyilvánítási dokumentáció, illetve a  védettség megszüntetésére vonatkozó tudományos állásfoglalás 
készítésének mellőzésével megtagadja a védetté nyilvánítást vagy a védettség megszüntetését.”

 (2) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  miniszter (6)  bekezdés b)  pontja szerinti döntéséről a  nyilvántartást vezető hatóság értesíti a  védetté 
nyilvánítás vagy a védettség megszüntetésének kezdeményezőjét.”

6. § (1) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A védetté nyilvánítás előkészítése során a nyilvántartást vezető hatóság értesíti a védetté nyilvánításra javasolt 
ingatlannal rendelkezni jogosultat. A több mint ötven rendelkezni jogosult értesítése során a közigazgatási hatósági 
eljárásról szóló törvény hirdetményi úton való kapcsolattartásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

 (2) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 8. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánításának előkészítése során a  nyilvántartást vezető hatóság 
a  Kötv. 29.  § (3)  bekezdése szerinti értesítéssel egyidejűleg – 15 napos határidő kitűzésével – kikéri az  érintett 
nyilvántartott műemléki érték szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesterének, a fővárosban a fővárosi 
kerületi polgármesternek vagy a Margitsziget esetén a főpolgármesternek, valamint a nyilvántartott műemléki érték 
tulajdonosának vagy tulajdonosi közösségének véleményét a védetté nyilvánítással kapcsolatban.
(4) A  nyilvántartott műemléki érték műemlékké nyilvánítása tudományos előkészítésének befejezéséről a  Kötv. 
29. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl értesíteni kell
a) a védetté nyilvánítás kezdeményezőjét,
b) más jogszabály alapján is védett vagy közösségi jelentőségű (Natura 2000) érték vagy terület esetében 
a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot,
c) a  természetvédelmi kezelésért felelős szervet, ha a  védelemre tervezett történeti kert, történeti táj, műemléki 
jelentőségű terület, műemléki környezet országos jelentőségű védett természeti vagy közösségi jelentőségű 
(Natura 2000) területen helyezkedik el.
(5) A  több mint ötven rendelkezni jogosult fentiek szerinti véleményét közmeghallgatás keretében kell kikérni, 
amelyre a  közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény közmeghallgatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
A  közmeghallgatás időpontját úgy kell kitűzni, hogy az  azon résztvevők a  műemlékké nyilvánításra vonatkozó 
észrevételeiket a 10. § (3) bekezdés szerinti határidőben megtehessék.”

7. § (1) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A műemléki érték védetté nyilvánítási dokumentációja tartalmazza:)
„c) az értékleltárat,”

 (2) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 10. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A védetté nyilvánítási dokumentációt a védetté nyilvánítást befolyásoló egyéb információk és az e rendeletben 
meghatározott és határidőben beérkezett vélemények figyelembevételével kell véglegesíteni.
(1b) A műemléki védettség megszüntetését megalapozó tudományos állásfoglalás tartalmazza:
a) a  műemlék hatósági nyilvántartási és földrajzi azonosító adatait, kiterjedésének pontos meghatározását, 
a térképmellékleteket, a tulajdoni lap másolatot, az archív és aktuális fotódokumentációt;
b) a műemlék építészeti leírását, aktuális állapotának bemutatását;
c) a műemlék örökségvédelmi szempontú értékelését;
d) a  műemléki védettség megszüntetésének kezdeményezője nevét, a  kezdeményezés dátumát, előzményeit és 
indokait;
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e) a  műemléki védettség megszüntetésére vonatkozó szakértői véleményt indokolással, továbbá ezen szakértői 
vélemény tartalmától függően az általános műemléki védelem fenntartására irányuló indokolt javaslatot.”

 (3) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  műemlékké nyilvánítás előkészítése során a  10.  § (1)  bekezdése szerinti dokumentáció elkészültét követő 
huszonegy napon belül észrevételt tehet, és a dokumentációba betekinthet, akit a védetté nyilvánítás tudományos 
előkészítésének befejezéséről hivatalosan értesítettek, valamint akinek az adott ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett jogát a védelem érinti. A határidőben beérkezett észrevételeket a nyilvántartást vezető 
hatóság érdemben megvizsgálja.”

8. § (1) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, lelet feltáráson kívüli 
felfedezőjének, megtalálójának vagy bejelentőjének (a továbbiakban: megtaláló) jogkövető magatartásáért 
adható elismerés adományozását (a továbbiakban: elismerés) feltárásra jogosult intézmény vagy a  hatóság 
kezdeményezheti a miniszternél a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal. Az elismerésre irányuló eljárás 
hivatalból is indulhat.”

 (2) A  13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 12.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A pénzjutalom összege
a) a régészeti lelőhely esetén annak tudományos jelentőségével arányos,
b) régészeti lelet esetén a lelet becsült értékének legfeljebb 10 százaléka, de legfeljebb nettó 2 millió forint.
(6a) Kiemelkedő jelentőségű vagy értékű lelet bejelentése esetén a miniszter az Ásatási Bizottság javaslatára egyedi 
döntéssel eltérhet a pénzjutalomnak a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott legmagasabb összegétől.”

 (3) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  pénzjutalom összegének megállapításánál figyelembe kell venni több darabból álló, összetartozó 
leletegyüttes, éremkincs, nemesfémből készült tárgy vagy ötvösmunka esetén a Magyar Nemzeti Múzeum szakértői 
véleményét.”

9. §  A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § (1) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet
 1. 2. § (2) bekezdésében a „Forster Gyula Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnál (a továbbiakban: 

Hivatal)” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető hatóságnál” szöveg,
 2. 2. § (4) bekezdés b) pontjában az „illetékes elsőfokú hatósággal” szövegrész helyébe az „illetékes hatósággal” 

szöveg,
 3. 4. § (2) bekezdésében a „Hivatalnál” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető hatóságnál” szöveg,
 4. 4. § (3) bekezdésében az „elsőfokú hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
 5. 4. § (5) bekezdésében az „elsőfokú hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
 6. 4.  § (6)  bekezdés a)  pontjában a „nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedését követő” 

szövegrész helyébe a „nyilvántartásba való bejegyzését követő” szöveg,
 7. 4. § (7) bekezdésében az „az illetékes elsőfokú hatóság” szövegrész helyébe az „a hatóság” szöveg,
 8. 4.  § (9)  bekezdésében a  „nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedését követő egy év 

elteltével a nyilvántartott műemléki érték bejegyzése törölhető” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba való 
bejegyzését követő egy év elteltével a bejegyzés törölhető” szöveg,

 9. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „művelési ág, tulajdonos” szövegrész helyébe a „tulajdonviszony” szöveg,
10. 6.  § (4)  bekezdésében a  „Hivatal bankszámlájára” szövegrész helyébe a  „Miniszterelnökség 10032000-

00294889-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szöveg,
11. 3. alcím címében a „nyilvántartásának előkészítése” szövegrész helyébe a „nyilvántartásának, illetve a fennálló 

védettség megszüntetésének előkészítése” szöveg,
12. 7. § (1) bekezdésében a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető hatóságnak” szöveg,
13. 8. § (2) bekezdésében az „az elsőfokú hatósággal” szövegrész helyébe az „a hatósággal” szöveg,
14. 11.  § (1)  bekezdésében a  „felterjesztett dokumentáció alapján” szövegrész helyébe az  „elkészített 

dokumentáció ismeretében” szöveg,
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15. 11.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „nyilvánítás” szövegrész helyébe a  „nyilvánítás vagy a  védettség 
megszüntetése” szöveg,

16. 11.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „nyilvánítást” szövegrész helyébe a  „nyilvánítást vagy a  védettség 
megszüntetését” szöveg,

17. 11. § (2) bekezdésében az „elsőfokú hatóságnak” szövegrész helyébe a „hatóságnak” szöveg,
18. 12. § (4) bekezdés c) pontjában a „lelőhellyel” szövegrész helyébe a „régészeti lelőhellyel” szöveg,
19. 12. § (8) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe az „évente legalább” szöveg,
20. 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában a „lelőhely, illetve régészeti lelet” szövegrész helyébe a „régészeti lelőhely, 

illetve lelet” szöveg,
21. 4. melléklet 5. pontjában a „hivatal” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

 (2) A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet
a) 2. § (4) bekezdésében,
b) 4. § (5)–(7) és (9) bekezdésében,
c) 6. § (1) és (7) bekezdésében,
d) 7. § (4) bekezdésében,
e) 8. § (1) és (2) bekezdésében,
f ) 9. § (2) és (3) bekezdésében,
g) 11. § (1) és (2) bekezdésében
a „Hivatal” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető hatóság” szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében az „A nyilvántartásba vételi javaslat közérdekű bejelentésnek minősül.” szövegrész,
b) 4. § (2) bekezdésében az „A nyilvántartásba vételi javaslat közérdekű bejelentésnek minősül.” szövegrész,
c) 4. § (3) bekezdésében a „– ha az nem hivatalból indult –” szövegrész,
d) 4. § (8) bekezdése,
e) 7. § (1) bekezdésében az „A kezdeményezés közérdekű bejelentésnek minősül.” szövegrész,
f ) 7. § (5) és (7) bekezdése,
g) 8. § (6) és (7) bekezdése,
h) 10. § (2) bekezdése,
i) 12. § (2) bekezdésében az „a lelőhely, lelet tudományos jelentőségével arányos” szövegrész,
j) 2. melléklet 7. pont 7.5. alpontja,
k) 4. melléklet 3. pontjában a „személy vagy” szövegrész.

2. A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló  
15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosítása

12. §  A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet
a) 16. § (3) bekezdésében az „április 18-án, a Műemléki Világnapon” szövegrész helyébe a „március 15-i nemzeti 

ünnep alkalmából” szöveg,
b) 17.  § (1)  bekezdésében a  „széleskörű szakmai tevékenység” szövegrész helyébe a  „széleskörű régészeti 

szakmai tevékenység” szöveg,
c) 17. § (3) bekezdésében az „április 18-án, a Műemléki Világnapon” szövegrész helyébe a „március 15-i nemzeti 

ünnep alkalmából” szöveg
lép.

3. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás 
megfigyeléséhez kapcsolódó egyes eljárási szabályokról szóló 10/2016. (IV. 13.) MvM rendelet 
módosítása

13. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megfigyeléséhez 
kapcsolódó egyes eljárási szabályokról szóló 10/2016. (IV. 13.) MvM rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a  „25/A.  § 
(1) bekezdése” szövegrész helyébe a „3/B. §” szöveg lép.
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4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 32/2016. (XII. 14.) MvM rendelethez

A 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 2. melléklet 7. pont 7.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A műemléki értékre vonatkozó értékvizsgálati dokumentáció kötelező adattartalma
épület/építmény esetén a történeti értéket képviselő)
„7.4. a  történeti épületgépészeti, épületvillamossági berendezések anyagaira, szerkezetei kialakítására vonatkozó 
összefoglaló ismertetés, valamint”

A belügyminiszter 49/2016. (XII. 14.) BM rendelete
az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 29.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  árvíz- és a  belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet (a  továbbiakban: R.) 3.  § (3)  bekezdése 
a következő l) ponttal egészül ki:
(Árvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként kell készíteni. A terv tartalma:)
„l) az 1. mellékletben szereplő árvízi tározók üzemelési szabályzata.”

 (2) Az R. 3. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze és a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Belvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként, vízitársulatok esetében a védelmi szakaszokat érintő működési 
területre, önkormányzatok esetében a védelmi szakaszokat érintő közigazgatási területre vonatkozóan kell készíteni. 
A terv tartalma:
a) a  védelmi szakasz vagy a  védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy működési területének, 
belvízrendszerének műszaki leírása, továbbá ha a  szakasz valamely nagyobb belvízrendszer része, akkor 
a  belvízrendszer védekezés szempontjából jelentős jellemzőinek megfelelő részletességű bemutatása is, így 
különösen:
aa) a főbefogadó csatornákba torkolló csatornák a tulajdonosok vagy egyéb jogcímen használók megnevezésével,
ab) a  védelmi szakasz területén vagy a  védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy működési területén 
lévő csapadékmérő állomások, talajvízszint észlelő kutak, a  vízkormányzás mértékadó vízmércéinek, valamint 
az információs hálózatoknak az ismertetésével,
ac) a  védekezésre kötelezett kezelésében lévő csatornák, szivattyútelepek, szivattyúállások jellemző adatainak 
feltüntetésével, a szükséges belvízvédelmi feladatok, beavatkozások leírásával, és
ad) a  belvíz tározására állandóan vagy időszakosan igénybe vehető területek a  művelési ágak feltüntetésével, 
a  tározók, halastavak, holtágak, egyéb tározók, a  vízkormányzó műtárgyak, a  szivattyútelepek, a  szivattyúállások 
üzemelési rendjének, a szállítható szivattyúk tervezett telepítési helyének és kapacitásának, a szivattyúk típusának, 
tárolási helyének, kezelőszemélyzet számának, az üzemanyag-ellátás módjának meghatározásával;
b) áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a  vízgyűjtő terület, a  belvízvédelmi szakasz és öblözetek, valamint 
a  belvízvédekezésre kötelezett közigazgatási vagy működési területének határát, a  településeket és azok 
közigazgatási határát, megyehatárt, országhatárt, a  vízitársulatok működési területének határát, a  szakasz 
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főcsatornáit, a  torkolati és közbenső szivattyútelepeket, a  kijelölt belvíztározókat, vízrendszerek közötti 
átvezetéseket, a különcélú vezetékes hírközlő hálózatot, az utakat és a vasutakat; valamint
c) részletes helyszínrajz, amely az  átnézeti helyszínrajzon túlmenően feltünteti az  őrjáráshatárokat és őrtelepeket, 
a teljes belvízelvezető csatornahálózatot, fő vízkormányzó műtárgyakat, a szivattyúállásokat, a meliorált területeket, 
a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket;”

2. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  védekezési tervet a  helyi önkormányzatok a  polgármesteri hivatalban, a  vízitársulatok a  székhelyükön, és 
a védekezési tervek egy-egy másolati példányát a helyi önkormányzatok és a vízitársulatok – a VIZIG jóváhagyását 
követő 15 napon belül – a VIZIG érintett szakaszvédelmi központjában és a VIZIG központi ügyeletén helyezik el.”

 (2) Az R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az 1. mellékletben szereplő tározók üzemelési szabályzatainak egy-egy példányát az OVF ügyeletére is meg kell 
küldeni.”

3. §  Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  előrejelzések szerint védekezési készültség elrendelése várható, a  védművek felülvizsgálata alapján 
készült intézkedési tervben szereplő és a  védelmi biztonságot közvetlenül befolyásoló hiányosságokat 
haladéktalanul meg kell szüntetni, vagy a védelmi képesség átmeneti helyreállításáról kell gondoskodni.”

4. §  Az R. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  védekező szervezet a  védekezés ideje alatt védekezési ügyeletet tart. A  védekezés szempontjából minden 
jelentős eseményt, valamint a  védekezéssel kapcsolatban adott vagy kapott utasítást és jelentést védekezési 
naplóban kell rögzíteni.”

5. § (1) Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  védekező szervezetek a  fokozatok elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről haladéktalanul 
tájékoztatni kötelesek a működési területével érintett VIZIG ügyeletét.”

 (2) Az R. 11. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  védekező önkormányzatok és vízitársulatok a  napi jelentésüket a  működési területével érintett VIZIG 
ügyeletének a védekezés ideje alatt minden nap 7:00 óráig megküldik.
(3b) A  Törzs működési ideje alatt a  Törzs műszaki ügyelete napi jelentést készít a  vízügyi igazgatási szervek 
irányításáért felelős miniszter részére.”

6. § (1) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jeges árvíz veszélye vagy a heves vízjárású folyók gyors áradása esetén, továbbá, ha a védművek állapota ezt 
indokolja, vagy a  felkészülési idő növelése szükséges, a  mértékadó vízállástól függetlenül magasabb készültségi 
fokozat is elrendelhető.”

 (2) Az R. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  árvízi tározókra vonatkozó fokozatelrendelés az  üzemeltetési szabályzatukban foglaltak szerint vagy – ha 
a  felkészülési idő növelése szükséges – a  Törzs engedélye alapján történik. A  készültségi fokozatokhoz tartozó 
tevékenységeket az üzemeltetési szabályzat rögzíti.”

7. §  Az R. 16. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A vízügyi igazgató javaslatot tesz a védelmi bizottságnak)
„d) a VIZIG működési területén lévő árvízi tározó igénybevételére.”

8. §  Az R. 17. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  jégtörő hajókat a  jégtörési irányelvekben foglaltak szerint a tartózkodási helyükön készenlétbe kell helyezni  
(I. fokú készültség). A  jégtörő hajók készenlétbe helyezését az  aktuális és a  várható hidrológiai, meteorológiai, 
valamint a jéghelyzet figyelembevételével a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője rendeli el.
(5) A jégtörő hajókat szükség esetén tartózkodási helyükről a kijelölt állomáshelyükre kell vezényelni és menetkész 
állapotban tartani (II. fokú készültség). A  jégtörő hajók útba indítását az  aktuális és a  várható hidrológiai, 
meteorológiai, valamint a jéghelyzet figyelembevételével a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője engedélyezi.
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(6) A  jégtörés megkezdését az  aktuális és a  várható hidrológiai, meteorológiai, valamint a  jéghelyzet 
figyelembevételével a vízügyi igazgató javaslatára a Törzs vezetője engedélyezi (III. fokú készültség).”

9. § (1) Az R. 19. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, továbbá a bekezdés a következő 
d) ponttal egészül ki:
(Az I. fokú készültséget el kell rendelni, ha)
„b) a várható belvizek befogadása érdekében a főcsatornák előürítését, jégtelenítését, a hóval betemetett szakaszok 
tisztítását vagy egyéb, vízfolyást gátló akadály jogszerű eltávolítását kell elvégezni;
c) a  belvizek gravitációs levezetésének lehetősége megszűnt, a  szivattyútelepeket és az  egyéb vízkormányzó 
műtárgyakat egyműszakos üzemben kell működtetni; vagy
d) a várható belvízi helyzet miatt előkészítő tevékenységet kell folytatni.”

 (2) Az R. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  belvízzel elöntött területekről a  befogadók (csatornák, tározók, szükségtározók) teltsége miatt a  vizek 
késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy területekre tartósan fennáll, a  mentesítést a  következő sorrendben 
kell végrehajtani: lakott területek, ipari létesítmények, közlekedési vonalak, mezőgazdasági területek, azon belül 
ültetvény, vetés, szántó, erdő, legelő, egyéb. A  belvízmentesítés elsőbbségének biztosítása érdekében a  szakasz-
védelemvezető az egyéb bevezetéseket korlátozhatja vagy időszakosan szüneteltetheti, különös tekintettel a termál 
és fürdő csurgalékvízre.”

10. §  Az R. 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az önkormányzat és a társulat védelemvezetője az I–III. fokú és a rendkívüli készültségben történt védekezést 
követően 15 napon belül összefoglaló jelentést készít, és azt a működési területével érintett VIZIG részére megküldi.”

11. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12. §  Az R.
a) 2.  § (3)  bekezdésében az „Az árvízvédelmi védvonalak” szövegrész helyébe az „A vízügyi igazgatási szervek 

vagyonkezelésébe tartozó árvízvédelmi vonalak”,
b) 3. § (7) bekezdés c) pontjában az „a főművi szivattyútelepeket,” szövegrész helyébe az „az állami tulajdonban 

lévő szivattyútelepeket, szivattyúállásokat,”,
c) 3.  § (9)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „és a  vízgazdálkodási társulatok” szövegrész helyébe  

az „ , a vízitársulatok és az önkormányzatok”,
d) 12. § (5) bekezdésében az „állékonyságát” szövegrész helyébe az „állékonyságát vagy biztonságát”,
e) 12. § (6) bekezdésében az „átázási” szövegrész helyébe az „árvízi”,
f ) 15.  § (3)  bekezdésében a „védvonal meghibásodhat” szövegrész helyébe a „védvonalon az  állékonyságot 

veszélyeztető káros jelenséget észlelnek”,
g) 17. § (2) bekezdésében az „a Vízjelzésnek” szövegrész helyébe az „a Vízjelző Szolgálatnak”,
h) 23. §-ában a „kormánybiztos” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter”,
i) 24.  § (2)  bekezdés h)  pontjában a  „tapasztalatokat” szövegrész helyébe a  „tapasztalatokat, kialakított 

fejlesztési javaslatokat”
szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti az R. 8. § (5) bekezdésében az „a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság keretében” 
szövegrész.

14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

 A B C D E F G H I J K L M N O                 
1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG                 

2. A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

                

3. 

száma, neve hossza 
km 

                

4. kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm                 

5. 

neve és 
védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 

mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 

                

6.                 

7. cm kelte                 

8. 

01.01. 
Tát-Esztergomi 11,432 

Duna jp. 
0 1,356 1,356 

Esztergom 1 718,50 100,92 813 
 2013. VI. 08. 500 600 650 

Árvízvédelmi fal: 
1,356 km                 

9. 1,356 3,366 2,01                  

10. 

Duna jp. 

0 4,785 4,785 Közút: 4,785 km                 

11. 4,785 4,974 0,189 Magaspart: 0,189 
km                 

12. 4,974 5,032 0,058                  

13. Kenyérmezei 
patak bp. 0 0,47 0,47                  

14. Únyi patak bp. 0 1,545 1,545                  

15. Únyi patak jp. 0 1,019 1,019                  

16. 

01.02. 
Komárom- 

almásfüzítői 
14,302 Duna jp. 

   

Komárom 1 768,30 103,88 845 2013. VI. 08. 500 620 680 

                 

17. 0 0,027 0,027 Közúti töltés: 
0,027 km                 

18. 0,035 0,316 0,281 Magaspart: 3,462 
km                 

19. 0,316 1,01 0,694 Magaspart: 0,694 
km                 

20. 1,01 2,244 1,234                  

21. 2,244 2,707 0,463 Magaspart: 0,463 
km                 

22. 2,707 2,812 0,105                  

23. 2,812 4,826 2,014 Magaspart: 2,014 
km                 

24. 4,826 12,559 7,733                  

1. melléklet a 49/2016. (XII. 14.) BM rendelethez
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

25. 12,559 12,948 0,389 Árvízvédelmi fal: 
0,389 km                 

26. 12,948 13,238 0,29 Magaspart: 0,29 
km                 

27. 13,238 13,758 0,52 Árvízvédelmi fal: 
0,52 km                 

28. 13,758 14,31 0,552 Közúti töltés: 
0,552 km                 

29. 

01.03. 
Vének-dunaremete 26,433 Duna jp. 0 26,433 26,433 

                         

30. Nagybajcs 1 801,00 107,4 908 2013. VI. 07. 470 540 610                  

31. Dunaremete 1 825,50 113,24 722 2013. VI. 07. 530 580 620                  

32. 

01.04. 
Dunaremete-rajkai 35,243 Duna jp. 26,433 61,676 35,243 

 
1 825,50 113,24 722 2013. VI. 07. 530 580 620 

I. fok 
elrendelésére 
kerülhet sor 
mértékadó 

vízhozam Rajka 
800 m3/sec vagy 
azt meghaladó 

hozamok esetén 
is. 

                

33. Dunaremete                 

34. Dunakiliti                 

35. duzzasztó felvíz 1 842,30 110 1615 2013. VI. 07. 1400 1450 1490                 

36. 

01.05. 
Vének-dunaszentpáli 35,695 Mosoni-Duna 

bp. 

                            

37. 
0 11,656 11,656 Nagybajcs 1 801,00 107,4 908 2013. VI. 07. 470 540 610                  

38. 
                 

39. 11,656 12,265 0,609 Bácsa 8,98 106,98 840 2013. VI. 08. 450 550 600 Árvízvédelmi fal: 
0,609 km                 

40. 12,265 12,36 0,095 

Győr 0,432 106,98 838 2013. VI. 08. 500 600 650 

                 

41. 12,36 12,686 0,326 Árvízvédelmi fal: 
0,326 km                 

42. 12,686 33,974 21,288                  

43. 33,974 34,092 0,118 Magaspart: 0,118 
km                 

44. 34,092 35,695 1,603                  

45. 

01.06. 
Lajta menti 36,626 

    

Mosonmagyaróvári 
duzzasztó alvíz 4,019 118,4 315 1965. VI. 09. 160 200 220 

                 

46. 

Lajta főmeder jp. 

0 2,597 2,597 Magaspart: 2,597 
km                 

47. 2,597 13,295 10,698                  

48. 13,295 13,579 0,284 Vasúti töltés: 
0,285 km                 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

49. Lajta főmeder 
bp. 13,579 18,717 5,138 Magaspart: 5,413 

km                 

50. 
Lajta bp. csat. 

bp. 

0 2,815 2,815 Magaspart: 2,815 
km                 

51. 2,815 17,909 15,094                  

52. 

01.07. 
Mosoni-Duna-Rábca 

menti 
89,156 

Mosoni-Duna jp. 

   

Győr 0,432 106,98 838 2013. VI. 08. 500 600 650 

                 

53. 6,618 33,228 26,61                  

54. 33,228 34,553 1,325 Magaspart: 1,325 
km                 

55. Rábca bp. 0 26,642 26,642 

Rábcakapi 28,211 109,92 434 1965. VI. 17. 250 300 350 

                 

56. Hanság 
Főcsatorna bp. 26,642 31,035 4,393                  

57. Rábca jp. 0 30,186 30,186                  

58. 

01.08. 
Győr-árpási 30,237 

Mosoni-Duna jp.                             

59. 6,116 6,618 0,502 Győr 0,432 106,98 838 2013. VI. 08. 500 600 650                  

60. 

Rába bp. 

0 0,143 0,143 

Árpás 29,136 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480 

                 

61. 0,143 0,255 0,112 Magaspart: 0,113 
km                 

62. 0,255 1,069 0,814 Árvédelmi fal: 
0,814 km                 

63. 1,069 29,735 28,666                  

64. 

01.09. 
Árpás-répceszemerei 41,75 

                             

65. Rába bp. 29,734 60,659 30,925 Vág 51,395 124,34 456 1900. IV. 09. 250 300 350                  

66. Répce árap. bp. 0 8,16 8,16 
Répcelak-Újhíd 3,73 133,58 422 1965. IV. 25. 250 300 350                  

67. Répce bp. 8,16 10,825 2,665                  

68. 

01.10. 
Répcelak-sárvári 32,61 

                             

69. Répce árap. jp. 0 8,11 8,11 Répcelak-Újhíd 3,73 133,58 422 1965. IV. 25. 250 300 350                  

70. Répce jp. 8,11 9,598 1,488                          

71. Rába bp. 60,659 83,671 23,012 Ragyogóhíd 73,269 141,33 450 1900. IV. 09. 150 250 300                  

72. 01.11. 31,066                              
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

73. Győr-koroncói 

Mosoni-Duna jp. 

0 2,649 2,649 

Győr 0,432 106,98 838 2013. VI. 08. 500 600 650 

                 

74. 2,649 2,719 0,07 Árvízvédelmi fal: 
0,07 km                 

75. 2,719 2,874 0,155                  

76. 2,874 3,497 0,623 Közúti töltés: 
0,623 km                 

77. 3,497 4,474 0,977 Magaspart: 0,977 
km                 

78. 4,474 4,911 0,437                  

79. 4,911 6,075 1,164 Árvízvédelmi fal: 
1,164 km                 

80. 6,075 6,116 0,041                  

81. 

Rába jp. 

0 0,693 0,693 

Gyirmót 1,4 109,07 630 2013. VI. 08. 320 400 480 

Magaspart: 0,693 
km                 

82. 0,693 1,16 0,467 Árvízvédelmi fal: 
0,467 km                 

83. 1,16 1,397 0,237                  

84. 1,397 1,706 0,309 Közúti töltés: 
0,309 km                 

85. 1,706 11,07 9,364                  

86. 

Marcal jp. 

0 2,407 2,407 

Mórichida 18,05 113 391 (426) 1951. VI. 13. 
1963. III. 15. 250 300 350 

                 

87. 2,407 4,38 1,973 

Magaspart: 1,973 
km (bekötés 
Bakonyér jp. 
0+000 tkm) 

                

88. 0 4,593 4,593 Árvédelmi fal: 
1,702 km                 

89. Bakonyér jp. 0 2,17 2,17 Magaspart: 3.048 
km                 

90. Bakonyér bp. 0 2,737 2,737 Közúti töltés: 
0,932 km                 

91. 

01.12. 
Koroncó-mórichidai 37,76 

                             

92. Rába jp. 11 29,508 18,508 Árpás 29,136 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480                  

93. 

Marcal bp. 0 19,252 19,252 

Gyirmót 1,4 109,07 630 2013. VI. 08. 320 400 480                  

94. 
Mórichida 18,05 113 391 (426) 1951. VI. 13. 

1963. III. 15. 250 300 350                  

95. 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

96. 

01.13. 
Mórichida-sárvári 45,3 Rába jp. 

                            

97. 38,672 39,021 0,349 Árpás 29,136 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480 Magaspart: 0,349 
km                 

98. 39,021 83,972 44,951 Vág 
(megszüntetésre) 51,395 124,34 456 1900. IV. 09. 250 300 350                  

99. 
   

Ragyogóhíd 
(elrendelésre) 73,269 141,33 450 1900. IV. 09. 150 250 300                  

100. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG                 

101. A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

                

102. 

száma, neve hossza 
km 

                

103. kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm                 

104. 

neve és 
védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 

mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 

                

105.                 

106. cm kelte                 

107. 

02.01. 
Dunaegyháza-tassi 24,36 

                             

108. Duna bp. 0 11,590 11,590 Tass 1586,2 89,28 908 2013. VI. 10. 750 850 880                  

109. 
 11,590 12,640 1,050    (996) 1956. III. 08.    

Magaspart, közút: 
1,050 km                 

110. 
 12,640 14,000 1,360                          

111. 
 14,000 14,530 0,530         

Magaspart: 0,530 
km                 

112. 
 14,530 24,360 9,83                          

113. 

02.02. 
Tass-szigetújfalui 20,418 

                             

114. Duna bp. 24,360 25,004 0,644 Budapest 1646,5 94,97 891 2013. VI. 09. 620 700 800                  

115. 
 25,004 25,084 0,080    (867) 1876. II. 26.    

Árvízvédelmi fal: 
0,080 km                 

116. 
 25,084 41,480 16,396                          

117. 
 41,480 41,830 0,350         

Magaspart: 0,350 
km                 

118. 
 41,830 44,778 2,948                          

119. 02.03. 29,922                              
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

120. Szigetújfalu-csepeli Duna bp. 44,778 54,200 9,422 Budapest 1646,5 94,97 891 2013. VI. 09. 700 760 820                  

121. 
 54,200 60,013 5,813    (867) 1876. II. 26.    

Magaspart, közút: 
5,813 km                 

122. 
 60,013 71,520 11,507                          

123. 
 71,520 73,578 2,058         

Magaspart, közút: 
2,058 km                 

124. 
 73,578 74,700 1,122                          

125. 

02.04. 
Kvassay-zsilipi 0,452 

                             

126. Duna bp. 0 0,200 0,2 Budapest 1646,5 94,97 891 2013. VI. 09. 620 700 800 Árvízvédelmi fal: 
0,070 km                 

127. 
 0,200 0,285 0,085    (867) 1876. II. 26.    

Árvízvédelmi fal: 
0,085 km                 

128. 
 0,285 0,452 0,167                          

129. 

02.05. 
Gödi 4,15 

                             

130. Duna bp. 0 2,137 2,137 Nagymaros 1694,6 99,43 751 2013. VI. 09. 520 620 670                  

131. 
 2,137 2,172 0,035    (763) 1876. II. 25.    

Árvízvédelmi fal: 
0,035 km                 

132. 
 2,172 3,180 1,008                          

133. Sződ-Rákos bp. 0 0,970 0,97                          

134. 

02.06. 
Dunafüred-érdi 7,758 

                             

135. Duna jp. 0 3,050 3,05                          

136. 
 0 3,108 3,108 Budapest 1646,5 94,97 891 2013. VI. 09. 650 750 820                  

137. Benta p. jp. 0 1,600 1,6    (867) 1876. II. 26.                     

138. 

02.07. 
Szentendrei-szigeti 24,701 

                             

139. Duna jp. 0 1,600 1,6 Nagymaros 1694,6 99,43 751 2013. VI. 09. 520 620 670 Magaspart: 1,600 
km                 

140. 
 1,600 15,642 14,042    (763) 1876. II. 25.                     

141. Szentendrei- 
0 9,059 9,059    

  
    

                

142. Duna bp.                   

143. 
02.08. 

Budakalászi 8,742                              

144. Barát p. bp. 0 2,600 2,6 Nagymaros 1694,6 99,43 751 2013. VI. 09. 520 620 670                  
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

145. Szentendrei- 
0 4,050 4,050    (763) 1876. II. 25.     

                

146. Duna jp.                 

147. Dera p. jp. 0 0,640 0,64                          

148. 
 0,640 0,702 0,062         

Árvízvédelmi fal: 
0,062 km                 

149. 
 0,702 2,092 1,39                          

150. 

02.09. 
Ipolydamásd-Letkés-

ipolytölgyesi 
13,192 

                             

151. Ipoly bp. 0 1,500 1,5 Ipolytölgyes 17,2 105,74 611 2010. VI. 06. 420 470 520                  

152. 
 0 9,151 9,151    (550) 1976. XII. 09.                     

153. Letkés p. bp. 0 0,440 0,44                          

154. Letkés p. jp. 0 0,445 0,445                          

155. Nyerges p. bp. 0 0,556 0,556                          

156. Nyerges p. jp. 0 0,700 0,7                          

157. Gandái p. bp. 0 0,400 0,4                          

158. 

02.10. 
Ipolyvece-Dejtár- 
Balassagyarmat-

szécsényi 

29,246 

                             

159. Ipoly bp. 0 1,327 1,327 Balassagyarmat 93,742 136,68 474 2010. VI. 04. 300 350 400                  

160. 
 0 8,553 8,553                          

161. 
 0 4,150 4,15                          

162. 
 0 4,151 4,151                          

163. Derék p. bp. 0 0,979 0,979 Nógrádszakál 136,734 157,08 393 2010. VI. 04. 330 350 370                  

164. 
 0,979 1,546 0,567         

Magaspart: 0,567 
km                 

165. Derék p. jp. 0 2,090 2,09                          

166. Lókos p. bp. 0 1,850 1,85                          

167. Lókos p. jp. 0 1,768 1,768                          

168. Szentlélek p. jp. 0 3,811 3,811                          

169. 02.11. 82,915                              
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

170. Jászfelső-szentgyörgy-
jobbágyi 

Zagyva jp. 0 39,084 39,084 Apc 119,2 129,1 387 2010. V. 18. 250 300 350                  

171. Zagyva bp. 0 36,792 36,792    (458) 1963. III. 13.                     

172. Galga jp. 0 1,200 1,2 Hatvan-alsó 104 113,69 473 2010. V. 18. 310 350 400                  

173. Galga bp. 0 1,200 1,2    (510) 1941. II. 13.                     

174. Herédi-Bér jp. 0 0,600 0,6                          

175. Herédi-Bér bp. 0 1,200 1,2 Szentlőrinckáta 87,826 103,75 359 2010. V. 18. 220 270 320                  

176. Szuha p. jp. 0 0,641 0,641    (320) 1963. III. 13.                     

177. Szuha p. bp. 0 1,710 1,71                          

178. Tolvajló p. jp. 0 0,488 0,488                          

179. 
02.12. 

Mátraverebélyi tározó 2,415             2,540 em3                 

180. Zagyva p. 0 2,415 2,415 Tározói 145,95 175,5 730 1999. VII. 11. 300 665 755 1%-os árvíznél                 

181. 
02.13. 

Maconkai tározó 1,533             1,770 em3                 

182. Zagyva p. 0 1,533 1,533 Tározói 153,12 192,6 665 1999. VII. 11. 550 600 650 1%-os árvíznél                 

183. 
02.14. 

Tarján-pataki tározó 2,068             2,677 em3                 

184. Tarján p. 0 2,068 2,068 Tározói 3,3 194,62 775 2010. VI. 06. 810 850 900 1%-os árvíznél                 

185. 
                               

186. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG                 

187. A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

                

188. 

száma, neve hossza 
km 

                

189. kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm                 

190. 

neve és 
védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 

mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 

                

191.                 

192. cm kelte                 

193. 
03.01. 

Baja-margittaszigeti 47,8                              

194. Duna bp. 0 47,8 47,8 Baja 1478,7 80,99 989 2013. VI. 12. 700 800 900 Közút: 12,575 km                 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

195. 
       (1037) 1956. III. 13.    

Üzemi út: 29,971 
km                 

196. 

03.02. 
Baja-foktői 38,345 

            
Üzemi út: 27,660 

km 

                

197. Duna bp. 2,655 41 38,345 Baja 1478,7 80,99 989 2013. VI. 12. 700 800 900                 

198. 
       (1037) 1956. III. 13.                    

199. 

03.03. 
Uszód-solti 41,077 

                             

200. Duna bp. 41 82,077 41,077 Paks 1531,3 85,38 982 2013. VI. 11. 600 700 800 Közút: 1,349 km                 

201. 
       (1006) 1876. II. 27.    

Üzemi út: 13,199 
km                 

202. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG                 

203. A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

                

204. 

száma, neve hossza 
km 

                

205. kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm                 

206. 

neve és 
védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 

mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 

                

207.                 

208. cm kelte                 

209. 

04.01. 
Báta-Siótorok-

szekszárdi 
43,111 

                             

210. Duna jp. 0 28,692 28,692 Sió torkolati mű 
alvíz 2,6 79,32 1259 2013. VI. 12. 1050 1150 1250                  

211. 
       (960) 2003. I. 08.                     

212. Sió jp. 0 14,419 14,419 Szekszárd 18,8 85,09 680 1945. II. 14. 500 600 650                  

213. 
       (814) 1956. III. 13.                     

214. 

04.02. 
Siótorok-paksi 30,415 

                             

215. Duna jp. 28,692 59,107 30,415 Paks 1531,3 85,38 891 2013. VI. 11. 650 800 900                  

216. 
       (1006) 1876. II. 27.                     

217. 

04.03. 
Paks-bölcskei 25,61 

                             

218. Duna jp. 59,107 64,383 5,276 Paks 1531,3 85,38 891 2013. VI. 11. 650 800 900 Közút: 3,478 km                 

219. 
 64,383 66,525 2,142         

Magaspart: 2,142 
km                 

220. 
 66,525 84,720 18,192    (1006) 1876. II. 27.                     
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

221. 

04.04. 
Ercsi-adonyi 31,402 

                             

222. Duna jp. 0 19,603 19,603 Adony 1597,8 91,68 766 2013. VI. 10. 550 650 700 Közút: 19,603 km                 

223. Váli víz jp. 0 4,235 4,235    (820) 1941. II. 15.                     

224. Váli víz bp. 0 2,829 2,829                          

225. Szent-László víz 
bp. 0 4,735 4,735                          

226. 

04.05. 
Siótorok-kölesdi 34,442 

                             

227. Sió bp. 0 17,635 17,635 Szekszárd 18,8 85,09 680 1945. II. 14. 500 600 650                  

228. Nádor bp. 0 16, 807 16,807    (814) 1956. III. 13.                     

229. 

04.06. 
Szekszárd-Sióagárd-

kölesdi 
43,325 

                             

230. Sió jp. 14,419 18,153 3,734 
Szekszárd 18,8 85,09 680 1945. II. 14. 500 600 650  

                

231. Sió bp. 17,635 36,175 18,54                 

232. Nádor jp. 0 16,373 16,373    (814) 1956. III. 13.                     

233. Völgységi p. jp. 0 2,448 2,448                          

234. Völgységi p. bp. 0 2,230 2,230                          

235. 

04.07. 
Kölesd-simontornyai 32,35 

                             

236. 
Sió bp. 36,175 68,525 32,350 Simontornya 74,3 91,76 

682 1940. III. 19. 500 550 600 

 

                

237. (459) 1964. I. 01.                    

238. 
                               

239. DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG                 

240. A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

                

241. 

száma, neve hossza 
km 

                

242. kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm                 

243. 

neve és 
védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 

mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 

                

244.                 

245. cm kelte                 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

246. 

05.01. 
Mohácsi 19,865 

                             

247. Duna jp. 0 19,865 19,865 Mohács 1446,8 79,2 984 1965. VI. 19. 700 850 950                  

248. 
       (1010) 1956. III. 13.                     

249. 
 18,350 19,865          

Árvízvédelmi fal 
1,515 km                 

250. 

05.02. 
Drávaszabolcsi 45,005 

                             

251. Dráva bp. 0 31,709 31,709 Drávaszabolcs 77,7 86,76 596 1972. VII. 22. 430 480 520                  

252. Fekete-víz bp. 0 4,618 4,618                          

253. Pécsi-víz bp. 0 2,153 2,153                          

254. Fekete-víz jp. 0 6,525 6,525                          

255. 

05.03. 
Drávasztárai 42,386 

                             

256. Dráva bp. 31,709 74,095 42,386 Szentborbás 133,1 94,74 634 1972. VII. 20. 460 530 560                  

257. 
 48,055 48,890 0,835         

Magaspart: 0,835 
km                 

258. 
                             

259. NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG                 

260. A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

                

261. 

száma, neve hossza 
km 

                

262. kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm                 

263. 

neve és 
védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 

mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 

                

264.                 

265. cm kelte                 

266. 
06.01. 
Sárvári 7,193                              

267. Rába bp. 0 7,193 7,193 Sárvár 89 149,86 493 1900. IV. 09. 250 320 380                  

268. 

06.02. 
Körmendi 10,432 

                             

269. Rába bp. 0 4,434 4,434 Körmend 158,7 184,15 520 2009. VI. 26. 300 380 440 A Rába bp.-on 
közút:                 

270. Rába jp. 0 0,741 0,741         1,082 km                 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

271. Pinka bp. 0 5,257 5,257                          

272. 

06.03. 
Szentgotthárdi 14,244 

                             

273. Rába bp. 0 4,095 4,095 Szentgotthárd 205,9 215,15 491 2009. VI. 25. 270 330 370 
A Rába bp.-on 

árvízvédelmi fal: 
0,694 km 

                

274. Rába jp. 0 0,834 0,834                         

275. Lapincs bp. 0 0,564 0,564                         

276. Lapincs jp. 0 2.070 2,070                          

277. Lapincs árap. É. 0 2,006 2,006                          

278. Lapincs árap. D. 0 1,831 1,831                          

279. Láhn-patak bp. 0 1,373 1,373 Vasszentmihály 0,7 203  n.a. * 250 350 
* az árapasztó 

vápa működésbe 
lépésekor 

                

280. Vörös-patak jp. 0 0,665 0,665 1. sz. vízmérce                       

281. Vörös-patak bp. 0 0,806 0,806 Láhn-patak                       

282. 

06.04. 
Murai 43.332 

                             

283. Gerencsér-á. bp. 0 1,255 1,255 Letenye 35,6 137,86 554 2014. IX. 15. 330 380 430                  

284. Gerencsér-á. jp. 0 1,244 1,244 elrendelésre                        

285. Béci-p. jp. 0 3.100 3,100                          

286. Béci-p. bp. 0 3,114 3,114                          

287. Borsfai-p. jp. 0 1,363 1,363                          

288. Borsfai-p. bp. 0 1,351 1,351                          

289. Principális jp. 0 4.980 4,980 Murakeresztúr 10,3 128,73 585 2014. IX. 16. 380 440 510                  

290. Mura bp. 0 26.925 26,925 megszüntetésre                        

291. 

06.05. 
Zalai 34,335 

                             

292. Zala bp. 0 13,112 13,112 Zalaapáti 22,8 105,4 424 1987. VIII. 07. 250 280 330                  

293. Szentgyörgyvári-
p. bp. 0 0,606 0,606    (445) 1963. III. 14.                     

294. Szentgyörgyvári-
p. jp. 0 0,595 0,595                          
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

295. Köszvényes-p. 
bp. 0 0,725 0,725                          

296. Zala jp. 0 9,839 9,839                          

297. Bárándi-p. bp. 0 1,385 1,385                          

298. Búberki-p. bp. 0 1.000 1,000                          

299. Búberki-p. jp. 0 0,993 0,993                          

300. Zalaapáti-p. bp. 0 0.900 0,900                          

301. Zalaapáti-p. jp. 0 0.900 0,900                          

302. Szentkirályi-p. 
bp. 0 0,775 0,775                          

303. Szentkirályi-p. 
jp. 0 0,778 0,778                          

304. Esztergályi-p. 
bp. 0 0,784 0,784                          

305. Esztergályi-p. jp. 0 0,743 0,743                          

306. Bókaházi-p. jp. 0 1.200 1,200                          

307. 

06.06. 
Kis-Balaton 

Vízvédelmi Rendszer 
51,149 

                             

308. Északi lezáró 
töltés 0 3,302 3,302 2T műtárgy felvíz  100   680 710 730 Hídvégi-tó 2T, 

kazetta                 

309. Kazetta töltés 0 5,318 5,318 Esztergályhorváti       Beeresztő műtárgy                 

310. Terelőtöltés 0 3,973 3,973 elrendelésre                        

311. Kísérleti tó 
töltése 0 0.790 0,790                          

312. Déli-vízzáró-
töltés 0 4.820 4,820                          

313. Zalavári-
határolótöltés 0 6,883 6,883                          

314. Ingói-berek 
lezárótöltés 0 2.258 2,258                          

315. Zala bp.-i töltés 0 0,856 0,856 4T vízleeresztő 
műtárgy alvíz  100   570 600 630 Hídvégi-tó 4T                 

316. 1 sz. Terelőtöltés 0 5,864 5,864 Balatonmagyaród       
Vízleeresztő 

műtárgy                 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

317. 2. sz. 
Terelőtöltés 0 10,522 10,522 megszüntetésre                        

318. Völgyelzáró 
töltés 0 6,563 6,563                         

319. Egyesített-
övcsatorna    

Középső szivattyútelep felvízi 
vízmérce 100   610 620 630 Mellékvölgy                 

320. Marótvölgyi-
csatorna    Főnyedi mérőszelvény 100   610 630 650 Mellékvölgy                 

321. Zala-Somogyi-
határárok    

Szőkedencs vízmérce, 7. sz. fkl. 
út kereszteződésében lévő 

vízmérce 
106,5   130 150 180 Mellékvölgy                 

322. 
                               

323. FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG                 

324. A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

                

325. 

száma, neve hossza 
km 

                

326. kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm                 

327. 

neve és 
védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 

mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 

                

328.                 

329. cm kelte                 

330. 

07.01. 
Nagyhalász-

Vencsellő-buji 
26,098 

                             

331. Tisza bp. 0 0,200 0,200 Tiszabercel 569 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800 Magaspart: 0,200 
km                 

332. 
 0,200 0,642 0,442                          

333. 
 0,642 0,914 0,272         

Magaspart: 0,272 
km                 

334. 
 0,914 1,287 0,373                          

335. Lónyay bp. 0 1,839 1,839         
Parapetfal: 0,204 

km                 

336. Lónyay zsilip 
keresztgát 

 
0 

 
0,365 

 
0,365                          

337. Tisza bp.  
1,393 

 
24,000 

 
22,607         1+287=1+3936                 

338. 

07.02. 
Veresmart-nagyhalászi 22,727 

                             

339. Tisza bp. 24,000 46,377 22,377 Dombrád 593,08 94,06 890 1888. III. 24. 550 650 750                  

340. 
 46,377 46,727 0,350         

Magaspart: 0,350 
km                 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

341. 

07.03. 
Zsurk-veresmarti 27,773 

                             

342. Tisza bp. 46,727 47,240 0,513 Záhony 627,8 98,14 758 2001. III. 09. 500 600 700                  

343. 
 47,240 48,075 0,835    (758) 1941. II. 19.    

Magaspart: 0,835 
km                 

344. 
 48,075 48,810 0,735                          

345. 
 48,810 48,930 0,120         

Magaspart: 0,120 
km                 

346. 
 48,930 57,300 8,370                          

347. 
 57,300 57,341 0,041         

Magaspart: 0,041 
km                 

348. 
 57,341 62,300 4,959                          

349. 
 62,300 62,500 0,200         

Magaspart: 0,200 
km                 

350. 
 62,500 65,522 3,022                          

351. 
 65,522 65,543 0,021         

Magaspart: 0,021 
km                 

352. 
 65,543 73,008 7,465                          

353. 
 73,008 74,232 1,224         

Magaspart: 1,224 
km                 

354. 
 74,232 74,500 0,268                          

355. 

07.04.Vásárosnamény- 
zsurki 31,24 

                             

356. Tisza bp. 74,500 76,200 1,700 Vásárosnamény 684,45 101,98 943 2001. III. 07. 600 750 800 Magaspart: 1,700 
km                 

357. 
 76,200 82,000 5,800                          

358. 
 82,000 86,600 4,600         

Magaspart: 4,600 
km                 

359. 
 86,600 89,050 2,450                          

360. 
 89,050 98,600 9,550         

Magaspart: 9,550 
km                 

361. 
 98,600 99,370 0,770                          

362. 
 99,370 100,500 1,130         

Magaspart: 1,130 
km                 

363. 
 100,500 104,240 3,740                          

364. 
 104,240 104,500 0,260         

Magaspart: 0,260 
km                 

365. 
 104,500 111,380 6,880                          



81856 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 199. szám
 

1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

366. 
 111,380 112,000 0,620         

Magaspart: 0,620 
km                 

367. 
                             

368. 

07.05. 
Szatmárcseke-

olcsvaapáti 
31,3 Tisza bp. 112 143,3 31,3 

        

Parapetfal: 0,496 
km 

                

369. 
                        

370. Tiszabecs 744,3 114,34 736 2001. III. 06. 300 400 500                 

371. 
                        

372. Tivadar 705,7 105,4 1014 2001. III. 06. 500 600 700                 

373. 
                        

374. 

07.06. 
Magosliget-
tiszakóródi 

26,022 

    

Tiszabecs 744,3 114,34 736 2001. III. 06. 300 400 500 

                 

375. 
                     

376. Batár bp. 0 9,94 9,94 Árvízvédelmi fal: 
Batár: 0,104 km                 

377. 
    

Parapetfal: 0,166 
km                 

378. Tisza bp. 143,3 159,382 16,082                  

379. 

07.07. 
Vásárosnamény-lónyai 31 Tisza jp. 0 31 31 

 

684,45 101,98 943 2001. III. 07. 600 750 800  

                

380. 
                 

381. 
Vásáros 
namény 

                

382.                 

383. 

07.08. 
Tarpa- 

vásárosnaményi 
29,469 

                             

384. Tisza jp. 31,000 31,800 0,800 Tiszabecs 744,3 114,34 736 2001. III. 06. 300 400 500 Közút: 0,700 km                 

385. 
 32,500 44,157 11,657 elrendelésre        

Hibaszelvény: 
1,643 km                 

386. 
 45,800 62,812 17,012 Tivadar 705,7 105,4 1014 2001. III. 06. 500 600 700 44+157=45+800                 

387. 
    megszüntetésre        

Parapetfal: 0,734 
km                 

388. 

07.08./T 
Beregi tározói 55,266 

            
Amennyiben a 

tározó 
megnyitásra kerül, 

úgy annak 
üzemeltetési 

szabályzatának 

                

389. Északi 
tározótöltés 0 24,685 24,685                         

390. Keleti 
tározótöltés 0 12,693 12,963                         
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

391. Déli tározótöltés 0 13,090 13,090         
előírásai 

mérvadók a 
készültségi 
fokozatok 

elrendelésére. 

                

392. Magaspart 0 4,528 4,528                         

393. 

07.09. 
Kótaj-vencsellői 34,567 

                             

394. Lónyay bp. 1,839 3,850 2,011 Lónyay zsilip 
felvízi vm. 2,53 87,4   600 700 800                  

395. 
 3,850 4,300 0,450         

Magaspart: 0,450 
km                 

396. 
 4,300 7,710 0,410                          

397. 
 4,710 5,160 0,450         

Magaspart: 0,450 
km                 

398. 
 5,160 6,880 1,720                          

399. 
 6,880 7,000 0,120         

Magaspart: 0,120 
km                 

400. 
 7,000 8,900 1,900         

Parapetfal: 0,204 
km                 

401. 
 8,900 9,000 0,100         

Magaspart: 0,100 
km                 

402. 
 9,000 9,700 0,700                          

403. 
 9,700 9,800 0,100         

Magaspart: 0,100 
km                 

404. 
 9,800 18,234 8,434                          

405.  18,234 18,300 0,66         Magaspart: 0,66 
km                 

406. Lónyay jp. -0,106 0 0,106                          

407. 
 0 3,672 3,672                          

408. 
 3,672 3,980 0,308         

Magaspart: 0,308 
km                 

409. 
 3,980 9,040 5,060                          

410. 
 9,040 11,180 2,140         

Magaspart: 2,140 
km                 

411. 
 11,180 16,660 5,480                          

412. 
 16,660 16,800 0,140                          

413. 
 16,800 18,000 1,200                          

414. 07.10. 57,584                              



81858 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 199. szám
 

1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

415. Berkesz-kótaji Lónyay bp. 18,300 19,056 0,756 Kemecse 28,42 90,8 876 1941. II. 17. 700 750 800                  

416. 
 19,056 21,500 2,444                          

417. 
 21,500 21,600 0,100         

Magaspart: 0,100 
km                 

418. 
 21,600 24,415 2,815 Kótaj 21,23 90,58 899 2000. IV. 11. 650 700 800                  

419. 
 24,415 25,000 0,585         

Magaspart: 0,585 
km                 

420. 
 25,000 25,350 0,350                          

421. 
 25,350 26,100 0,750         

Magaspart: 0,750 
km                 

422. 
 26,100 26,500 0,400                          

423. 
 26,500 26,630 0,130         

Magaspart: 0,130 
km                 

424. 
 26,630 3,112 3,482                          

425. 
 30,112 31,257 1,145         

Magaspart: 1,145 
km                 

426. 
 31,257 31,925 0,668                          

427. 
 31,925 33,600 1,675         

Magaspart: 1,675 
km                 

428. 
 33,600 33,850 0,250                          

429. 
 33,850 35,100 1,250         

Magaspart: 1,250 
km                 

430. 
 35,100 38,200 3,100                          

431. 
 38,200 38,425 0,225         

Magaspart: 0,225 
km                 

432. 
 38,425 38,900 0,475                          

433. 
 38,900 39,300 0,400         

Magaspart: 0,400 
km                 

434. 
 39,300 39,650 0,350                          

435. 
 39,650 39,900 0,250         

Magaspart: 0,250 
km                 

436. 
 39,900 41,900 2,000                          

437. 
 41,900 42,100 0,200         

Magaspart: 0,200 
km                 

438. 
 42,100 44,526 2,426                          

439. Máriapócsi IV. 
ff. jp. 0 3,750 3,750                          
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

440. Máriapócsi IV. 
ff. bp. 0000 3,800 3,800                          

441. Kállai VII. ff. jp. 0 1,360 1,360                          

442. Sényői VI. ff. 
bp. 0 4,060 4,060                          

443. Sényői VI. ff. jp. 0 4,070 4,070                          

444. Kállai VII. ff. 
bp. 0 2,000 2,000                          

445. Érpataki VIII. ff. 
jp. 0 3,300 3,300                          

446. Simai IX. ff. bp. 0 1,200 1,200                          

447. Simai IX. ff. bp. 1,200 2,868 1,668                          

448. Simai IX. ff. jp. 0 2,800 2,800                          

449. Érpataki VIII. ff. 
bp 0 3,350 3,350                          

450. 

07.11. 
Berkesz-kótaji 24,738 

                             

451. Lónyay jp. 18,000 21,380 3,380 Kemecse 28,42 90,8 876 1941. II. 17. 700 750 800                  

452. 
 21,380 23,330 1,950         

Magaspart: 1,950 
km                 

453. 
 23,330 30,250 6,920                          

454. 
 30,250 31,855 1,605         

Magaspart: 1,605 
km                 

455. 
 31,855 32,250 0,395                          

456. 
 32,250 33,240 0,990         

Magaspart: 0,990 
km                 

457. 
 33,240 37,220 3,980 Kótaj 21,23 90,58 899 2000. IV. 11. 650 700 800                  

458. 
 37,220 37,400 0,180         

Magaspart: 0,180 
km                 

459. 
 37,400 37,900 0,500                          

460. 
 37,900 38,200 0,300         

Magaspart: 0,300 
km                 

461. 
 38,200 40,150 1,950                          

462. 
 40,150 40,350 0,200         

Magaspart: 0,200 
km                 

463. 
 40,350 42,738 2,388                          
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

464. 

07.12. 
Mérkvállaj- 

vásárosnaményi 
59,777 

                             

465. Kraszna bp. 0 10,097 10,097 Ágerdőmajor 44,9 110,39 651 1970. VI. 13. 470 550 580                  

466. 
 10,097 15,400 5,303     1974. VII. 15.    

Magaspart: 5,303 
km                 

467. 
 15,400 19,280 3,880                          

468. 
 19,280 33,700 14,420         

Magaspart: 14,420 
km                 

469. 
 33,700 35,910 2,210 Kocsord 22,62 106,65 702 1980. VII. 27. 450 530 580                  

470. 
 35,910 37,200 1,290     1980. VII. 28.    

Magaspart: 1,290 
km                 

471. 
 37,200 39,480 2,280                          

472. 
 39,480 56,400 16,920         

Magaspart: 16,920 
km                 

473. 
 56,400 59,777 3,377                          

474. 

07.13. 
Ágerdőmajor-olcsvai 40,482 

                             

475. Kraszna jp. 0 40,482 40,482 Ágerdőmajor 44,9 110,39 651 1970. VI. 13. 470 550 580 Hibaszelvény: 
+0,045 km                 

476. 
        1974. VII. 15.    8+145=8+100                 

477. 
    Kocsord 22,62 106,65 702 1980. VII. 27. 450 530 580                  

478. 
        1980. VII. 28.                     

479. 

07.14. 
Csenger-olcsvai 46,65 

            
Hibaszelvény: 

+0,033 km                 

480. Szamos bp. 0 46,650 46,650 Csenger-Hydra 49,4 113,56 902 1970. V. 14. 500 650 700 16+633=16+600                 

481. 
    Tunyogmatolcs 21,9 106,21 1040 1970. V. 15. 600 750 850                  

482. 

07.14./T 
Szamos-Kraszna közi 

tározói 
21,007 

            
Amennyiben a 

tározó 
megnyitásra kerül, 

úgy annak 
üzemeltetési 

szabályzatának 
előírásai 

mérvadók a 
készültségi 
fokozatok 

elrendelésére. 

                

483. É-i tározótöltés 0 10,547 10,547                         

484. D-i tározótöltés 0 10,460 10,460                         

485. 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

486. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG                 

487. A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

                

488. 

száma, neve hossza 
km 

                

489. kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm                 

490. 

neve és 
védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 

mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 

                

491.                 

492. cm kelte                 

493. 

08.01. 
Sarud-négyesi 43,829 

                             

494. Laskó bp. 0 4,6 4,6 Tiszakeszi 464,26 86,07 811 2000. IV. 13. 500 600 650                  

495. Tisza jp. 0 12,944 12,944 elrendelésre                         

496. Rima bp. 0 7,826 7,826 Tiszafüred 430,4 83,16 881 2000. IV. 16. 650 690 730                  

497. Rima jp. 0 7,955 7,955 megszüntetésre                         

498. Eger bp. 0 1,1 1,1                          

499. Eger jp. 0 1,045 1,045                          

500. Csincse bp. 0 4,159 4,159                          

501. Csincse jp. 0 4,2 4,2                          

502. 

08.02. 
Négyes-tiszakeszi 25,332 

                             

503. Tisza jp. 12,944 39,776 25,332 Tiszakeszi 464,26 86,07 811 2000. IV. 13. 500 600 650 33,602-35,102                 

504. 
    elrendelésre        

(szelvényezési 
hiba                 

505. 
    Tiszafüred 430,4 83,16 881 2000. IV. 16. 650 690 730 1500 m)                 

506. 
    megszüntetésre                         

507. 

08.03. 
Tiszakeszi-sajószögedi 32,532 

                             

508. Tisza jp. 39,776 64,227 24,451 Tiszapalkonya 484,7 87,28 806 2000. IV. 12. 500 600 650                  

509. Sajó jp. 0 6,051 6,051 elrendelésre        
Árvízvédelmi fal: 

2,736 km                 

510. S.szöged I. 0 1,609 1,609 Tiszakeszi 464,26 86,07 811 2000. IV. 13. 500 600 650                  

511. S.szöged II. 0 0,421 0,421 megszüntetésre                         
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

512. 

08.04. 
Inérhát-tokaji 46,775 

                             

513. Tisza jp. 0 45,381 45,381 Tokaj 543,08 89,33 928 2000. IV. 11. 650 700 800 Magaspart: 5,230 
km                 

514. Bodrog jp. 0 1,394 1,394 elrendelésre                         

515. 
    Tiszapalkonya 484,7 87,28 806 2000. IV. 12. 500 600 650 Árvízvédelmi 

fal:1,424 km                 

516. 
    elrendelésre                         

517. 
    megszüntetésre                         

518. 

08.05/I. 
Zalkod-tiszacsermelyi 31,6 

                             

519. Tisza jp. 0 31,6 31,6 Tiszabercel 569 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800 Magaspart: 0,683 
km                 

520. 
    elrendelésre                         

521. 
    Tokaj 543,08 89,33 928 2000. IV. 11. 650 - -                  

522. 
    megszüntetésre                         

523. 

08. 05/II. 
Tiszacsermely-
zemplénagárdi 

36,342 

                             

524. Tisza jp. 31,6 67,942 36,342 Záhony 627,8 98,14 758 2001. III. 05. 500 600 700 Magaspart: 3,900 
km                 

525. 
    elrendelésre   (758) 1941. II. 19.                     

526. 
    Tiszabercel 569 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800                  

527. 
    megszüntetésre                         

528. 
08.05/II-T. 

Cigándi-Tiszakarádi 
Árvízi tározó 

23,83 
                             

529. Tisza jp. 0 23,83 23,83 Záhony 627,8 98,14 758 2001. III. 05. 500 600 700 Üzemeltetési 
szabályzat szerint 

                

530. 
      (758) 1941. II. 19.                    

531. 

08.06. 
Bánréve-felsőzsolcai 44,286 

                             

532. Sajó bp-i 
körtöltés    Sajópüspöki 123,5 148,40 416 2010. VI. 05. 200 250 300                  

533. -Felsőzsolcai 0 5,798 5,798        
Árvízvédemi fal: 

0,677 km                 

534. Sajó bp. 0 30,263 30,263                          

535. Névtelen bp. 0 0,947 0,947 Sajószentpéter 76,5 121,81 406 2010. VI. 05. 250 300 350                  
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

536. Névtelen jp. 0 0,95 0,95                         

537. Keleméri jp. 0 0,764 0,764                          

538. Keleméri bp. 0 0,95 0,95 Felsőzsolca 49,38 107,20 512 1974. X. 24. 300 350 400                  

539. Szörnyűv. bp. 0 0,414 0,414                         

540. Szuha jp. 0 1,4 1,4                          

541. Szuha bp. 0 1,5 1,5                          

542. Vörös J. jp. 0 1,3 1,3                          

543. 

08.07. 
Miskolc-sajópüspöki 33,421 

                             

544. Sajó jp-i 
körtöltés    Sajópüspöki 123,5 148,40 416 2010. VI. 05. 200 250 300 Árvízvédelmi fal: 

0,570 km                 

545. Nagycsécsi 0 1,094 1,094                         

546. Ónodi 0 2,642 2,642         
Magaspart: 0,250 

km                 

547. Sajó jp. 0 26,281 26,281 Sajószentpéter 76,5 121,81 406 2010. VI. 05. 250 300 350                  

548. Szinva jp. 0 0,3 0,3                         

549. Szinva bp. 0 0,45 0,45                          

550. Mercse jp. 0 0,977 0,977 Felsőzsolca 49,38 107,20 512 1974. X. 24. 300 350 400                  

551. Hangony jp. 0 0,84 0,84   
       

                

552. Hagony bp. 0 0,837 0,837                   

553. 

08.08. 
Hernádnémeti-
hernádszurdoki 

33,752 

                             

554. Hernád jp. 0 27,24 27,24 Hidasnémeti 97,04 151,26 503 2010. VI. 06. 200 250 300 Magaspart: 2,285 
km                 

555. Vadász jp. 0 1,3 1,3 Gibárt 65,51 128,81 555 2010. VI. 06. 300 350 400                  

556. Vadász bp. 0 1,58 1,58 Gesztely 24,4 108,13 517 2010. VI. 04. 250 300 350                  

557. Garadna jp. 0 1,832 1,832                          

558. Garadna bp. 0 1,8 1,8                          

559. 

08.09. 
Hidasnémeti-bőcsi 28,294 

                             

560. Hernád bp. 0 26,424 26,424 Hidasnémeti 97,04 151,26 503 2010. VI. 06. 200 250 300                  

561. Gönci jp. 0 0,87 0,87 Gibárt 65,51 128,81 555 2010. VI. 06. 300 350 400                  
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

562. Gönci bp. 0 1 1 Gesztely 24,4 108,13 517 2010. VI. 04. 250 300 350                  

563. 

08.10. 
Inérhát-taktaföldvári 43,349 

                             

564. Sajó bp. 0 8 8 Tiszapalkonya 484,7 87,28 806 2000. IV. 12. 500 600 650                  

565. Takta bp. 8 36,643 28,643 Kesznyéten Árv.k 2,4 89,28 670 2010. VI. 08. 300 370 450                  

566. Takta jp. 0 6,706 6,706 Taktaföldvár 24,4 92,26 410 2010. VI. 05. 200 250 300                  

567. 

08.11. 
Viss-felsőberecki 39,799 

                             

568. Bodrog bp. 0 39,799 39,799 Felsőberecki 47,7 92,16 795 1999. III. 13. 550 650 700 Magaspart: 2,900 
km                 

569. 
    Sárospatak 37,1 91,80 740 1999. III. 13. 500 600 650                  

570. 
    Tokaj 543,08 89,33 928 2000. IV.11. 650 700 800                  

571. 

08.12. Jászjákóhalma-
káli 36,214 

                             

572. Tarna bp. 0 36,214 36,214 Tarnaméra 24,3 99,26 500 1974. X. 22. 250 300 350                  

573. 
    Tarnaörs 11,9 91,41 564 1999. VII. 13. 350 400 450                  

574. 

08.13. 
Jászdózsa-káli 111,145 

                             

575. Tarna jp. 0 35,728 35,728 Tarnaméra 24,3 99,26 500 1974. X. 22. 250 300 350                  

576. Ágói jp. 0 5,417 5,417                          

577. Ágói bp. 0 5,392 5,392                          

578. Gyöngyös jp. 0 6,827 6,827 Tarnaörs 11,9 91,41 564 1999. VII. 13. 350 400 450                  

579. Szarvágy bp. 0 3,01 3,01                          

580. Szarvágy jp. 0 3,019 3,019                          

581. Gyöngyös bp. 0 6,826 6,826                          

582. Gyangya bp. 0 1,705 1,705                          

583. Gyangya jp. 0 1,619 1,619                          

584. Bene bp. 0 8,845 8,845                          

585. Bene jp. 0 8,857 8,857                          

586. Tarnóca jp. 0 11,931 11,931                          

587. Tarnóca bp. 0 11,969 11,969                          
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

588. 

08.14. 
Bodrogkeresztúr -

sátoraljaújhelyi 
32,762 

                             

589. Bodrog jp. 
körtölt                             

590. Bodrogkeresztúr 0 1,786 1,786 Felsőberecki 47,7 92,16 795 1999. III. 13. 550 650 700                  

591. Bodrogkisfalud 0 1,897 1,897                          

592. Szegi 0 1,033 1,033                          

593. Olaszliszka 0 2,253 2,253 Sárospatak 37,1 91,80 740 1999. III. 13. 500 600 650                  

594. Vámosújfalu 0 2,275 2,275                          

595. Sárazsadány 0 0,911 0,911                          

596. Bodrogolaszi 0 0,374 0,374 Tokaj 543,08 89,33 928 2000. IV. 11. 550* - - *belterületek 
víztelenítése                  

597. Sárospatak-
Bodroghalász 0 2,04 2,04                          

598. Sárospatak 
Fazekas-sor 0 0,546 0,546                          

599. Sárospatak 
Végardó 0 0,725 0,725                          

600. Sátoraljaújhely 0 4,609 4,609                          

601. Bodrog jp. 0 10,175 10,175                          

602. Ronyva jp. 0 2,327 2,327                          

603. Ronyva bp. 0 1,811 1,811                          

604. 
                               

605. TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG                 

606. A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

                

607. 

száma, neve hossza 
km 

                

608. kezdő végső 
hossza 

km 

vízmérce vízállás, cm                 

609. 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. LNV I. fok II. fok III. fok 

                

610.                 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

611. cm kelte                 

612. 

09.01. 
Tiszafüred-tiszakeszi 41 

                             

613. Tisza bp. 0 41 41 Tiszapalkonya 484,7 87,28 804 2000. IV. 12. 470 600 650 Magaspart: 0,422 
km                 

614. 
    elrendelésre                         

615. 
    Tiszafüred 430,4 83,17 881 2000. IV. 16. 650 690 730                  

616. 
    megszüntetésre                         

617. 

09.02. 
Tiszatarján-rakamazi 76,3 

                             

618. Tisza bp. 41 107,82 66,82 Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 12. 650 750 800 Magaspart: 5,191 
km                 

619. Keleti-fcs. jp. 0 4,755 4,755 elrendelésre                         

620. Keleti-fcs. bp. 0 4,725 4,725 Tiszapalkonya 484,7 87,28 806 2000. IV. 12. 470 600 650                  

621. 
    megszüntetésre                         

622. 

09.03. 
Kálló menti 12,797 

                             

623. Berettyó jp. 21,313 22,9 1,587 Berettyóújfalu 43,4 89,38 512 1919. V. 03. 300 400 450                  

624. Kálló jp. 0 11,21 11,21    (551) 1966. II. 09.                     

625. 

09.04. 
Darvas-pocsaji 55,125 

                             

626. Berettyó jp. 22,9 67,4 44,5 Pocsaj 68,2 94,64 542 1974. VII. 25. 400 450 500                  

627. 
    elrendelésre   (587) 1966. II. 09.                     

628. Kálló bp. 0 1,925 1,925 Berettyóújfalu 43,4 89,38 512 1919. V. 03. 300 400 450                  

629. Ér jp. 0 8,7 8,7 megszüntetésre   (551) 1966. II. 09.                     

630. 

09.05. 
Szeghalom-darvasi 35,187 

                             

631. 
                             

632. Sebes-Körös jp. 14,013 24,2 10,187 Szeghalom 6,5 82,59 678 1970. VI. 14. 300 400 500                  

633. Berettyó bp. 0 25 25                          

634. 

09.06. 
Darvas-kismarjai 47,365 

                             

635. 
Berettyó bp. 25 72,365 47,365 

Pocsaj 
68,2 94,64 

542 1974. VII. 25. 
400 450 500  

                

636. elrendelésre (587) 1966. II. 09.                 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

637. 
    Berettyóújfalu 43,3 89,38 512 1919. V. 03. 300 400 450                  

638. 
    megszüntetésre   (551) 1966. II. 09.                     

639. 

09.07. 
Érmelléki 13,92 

                             

640. Berettyó jp. 67,4 73,22 5,82 Pocsaj 68,2 94,64 542 1974. VII. 25. 400 450 500                  

641. Ér bp. 0 8,1 8,1    (587) 1966. II. 09.                     

642. 

09.08. 
Szeghalom-
körösszakáli 

32,265 

                             

643. Sebes-Körös jp. 24,2 56,465 32,265 Körösszakál 54,4 92,15 518 1989. V. 09. 250 350 400                  

644. 
       (520) 1925. XII. 23.                     

645. 

09.09. 
Bucsa-nádudvari 33,93 

                             

646. Hortobágy-
Berettyó bp. 43 67,119 24,119 Borz 54,1 81,75 438 1999. III. 08. 250 300 350                  

647. Holt-Kösely bp. 67,119 76,93 9,811                          

648. 
                             

649. KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG                 

650. A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

                

651. 

száma, neve hossza 
km 

                

652. kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm                 

653. 

neve és 
védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 

mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 

                

654.                 

655. cm kelte                 

656. 

10.01. 
Lakitelek-tószegi 64,637 

Tisza jp. 0 55,5 55,637 Szolnok 334,6 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800 Hiba: +0,137 km                 

657. Közös-főcs. jp. 3,8 8,3 4,5         
Vasúti töltés: 

1,428 km                 

658. Közös-főcs.bp. 3,8 8,3 4,5         
Magaspart: 27,470 

km                 

659. 
            Közút: 0,5 km                 

660. 10.02. 
Szolnok-Újszász-

szórói 
80,349 

Tisza jp. 55,5 82,8 27,458 Szolnok 334,6 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800 Árvízvédelmi fal: 
0,442 km                 

661. Zagyva jp. 0 24,7 23,928         
Magaspart: 1,120 

km                 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

662. Tápió jp. 0 6,32 6,32         Hiba: 3,171 km                 

663. Zagyva bp. 0 25,4 22,643         
Vegyes szerkezet: 

5,620 km                 

664. 
            Közút: 1,120 km                 

665. 
10.03. Doba-kanyari 49,406 

Tisza jp. 82,8 132,1 49,406 Kisköre alsó 403,1 81,32 1030 2000. IV. 17. 600 700 800 Hiba: +0,106 km                 

666. 
                             

667. 

10.03/T 
Hanyi-Tiszasülyi 

tározói 
31,638 

Tározótöltés 0 24,25 24,25         

Amennyiben a 
tározó 

megnyitásra kerül. 
                

668. Jászsági-
főcsatorna jp. 14,38 18,05 3,838         Hiba: +0,168 km                 

669. Hanyi-éri 
főcsatorna jp. 0,2 3,75 3,55                          

670. 
10.04. 

Kiskörei tározó menti 55,1 
Tisza jp. 132,1 155 22,9 Tiszafüred 430,4 83,17 881 2000. IV. 16. 650 690 730 Árvízvédelmi fal: 

0,208 km                 

671. Tisza bp. 140,1 172,3 32,2                          

672. 

10.05. 
Kunszentmárton-

nagyrévi 
73,266 

Tisza bp. 0 48,1 48,1 Szolnok 334,6 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800 Magaspart: 
7,148km                 

673. Hármas-Körös 
jp. 0 25 25,166 Szarvas 53,7 77,26 986 2006. IV. 21. 600 700 800 Hiba: +0,166 km                 

674. 
    Csongrád 246,2 76,18 1037 2006. IV. 22. 650 750 800                  

675. 
10.06. 

Tiszaföldvár-pityókai 56,98 
Tisza bp. 48,1 106,6 56,98 Szolnok 334,6 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800 Magaspart: 8,225 

km                 

676. 
            Hiba: -1,520 km                 

677. 
10.07. 

Fegyvernek-ledencei 33,5 
Tisza bp. 106,6 140,1 33,5 Kisköre alsó 403,1 81,32 1030 2000. IV. 17. 600 700 800                  

678. 
                             

679. 
10.07/T1 

Tiszaroffi tározói 14,257 
Tározótöltés 0 14,257 14,257         

Amennyiben a 
tározó 

megnyitásra kerül. 
                

680. 
            

Magaspart: 0,110 
km                 

681. 

10.07/T2 Nagykunsági 
tározói 32,898 

Nagykunsági-
főcsatorna jp. 3,107 6,21 3,103         

Amennyiben a 
tározó 

megnyitásra kerül. 
                

682. Nagykunsági-
főcsatorna jp. 6,76 7,113 0,353         

Magaspart: 6,910 
km                 

683. Nagykunsági-
főcsatorna jp. 7,264 12,188 4,924         Hiba: -0,140 km                 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

684. Szennyvíztisztító 
telep körtöltés 0 0,982 0,982                          

685. S2 műtárgy 
körtöltés 0 0,219 0,219                          

686. Tározótöltés 0 16,603 16,603                          

687. Vízbeeresztő és 
leeresztő cs. jp. 0 3,453 3,453                          

688. Vízbeeresztő és 
leeresztő cs. bp. 0 3,401 3,401                          

689. 
10.08. 

Öcsöd-bánrévei 32,354 

Hármas-Körös 
jp. 25 57,354 32,354 Szarvas 53,7 77,26 986 2006. IV. 21. 600 700 800                  

690. 
    Csongrád 246,2 76,18 1037 2006. IV. 22. 650 750 800                  

691. 
10.09. 

Mezőtúr-himesdi 30,5 

Hortobágy-
Berettyó jp. 0 30,5 30,5 Mezőtúr Árvízkapu 0,5 78,3 785 1999. III. 09. 600 650 700                  

692. 
                             

693. 

10.10. 
Pusztaecseg-őzesi 52,38 

Hortobágy-
Berettyó jp. 30,5 70,48 39,98 Borz 54,9 81,75 438 1999. III. 08. 250 300 350                  

694. Németér jp. 0 3,3 3,3                          

695. Németér bp. 3,3 12,4 9,1                          

696. 
10.11. 

Szászberek-
jászberényi 

99,714 

Zagyva bp. 25,4 70,9 45,38 Jásztelek 54,8 86,6 650 1999. VII. 13. 350 450 500 Vegyes szerk: 
1,823 km                 

697. Zagyva jp. 24,7 68,4 43,422         
Magaspart: 6,835 

km                 

698. Tápió bp. 0 10,912 10,912         Hiba: -0,398 km                 

699. 
                               

700. ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG                 

701. A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

                

702. 

száma, neve hossza 
km 

                

703. kezdő végső 
hossza 

km 

vízmérce vízállás, cm                 

704. 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. LNV I. fok II. fok III. fok 

                

705.                 
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

706. cm kelte                 

707. 

11.01. 
Gyála-Szeged-algyői 31,512 

                             

708. 
Tisza jp. 0 31,512 31,512 Szeged 173,6 73,70 1009 2006. IV. 21. 650 750 850 

Árvízvédelmi fal: 
3,262 km                 

709. 
                 

710. 

11.02. 
Algyő-dongéri 35,952 

                             

711. Tisza jp. 31,512 59,964 28,452 Mindszent 217,8 74,82 1062 2006. IV. 22. 650 750 850                  

712. Dongér jp. 0 7,500 7,500                          

713. 

11.03. 
Dongér-csongrádi 59,829 

                             

714. Tisza jp. 59,964 87,050 27,086 Mindszent 217,8 74,82 1062 2006. IV. 22. 650 750 850                  

715. 
 87,050 112,293 25,243         

Magaspart: 25,243 
km, ebből közút: 

5,711 km 
                

716. Dongér bp. 0 7,500 7,500                          

717. 

11.04. 
Marostorok-mártélyi 35,004 

                             

718. Maros jp. 0 2,602 2,602 Szeged 173,6 73,7 1009 2006. IV. 21. 650 750 850                  

719. Tisza bp. 12,400 44,802 32,402 Mindszent 217,8 74,82 1062 2006. IV. 22. 650 750 850                  

720. 
11.05. 

Mindszent-szentesi 31,764                              

721. Tisza bp. 44,802 76,566 31,764 Mindszent 217,8 74,82 1062 2006. IV. 22. 650 750 850                  

722. 

11.06. 
Torontáli 41,040 

                             

723. Tisza bp. 0 12,400 12,400 Szeged 173,6 73,7 1009 2006. IV. 21. 650 750 850                  

724. Maros bp. 0 28,640 28,640 Makó 24,5 79,5 625 1975. VII. 10. 400 450 500                  

725. 

11.07. 
Maros jobb parti 63,820 

                             

726. Maros jp. 2,602 47,402 44,800 Makó 24,5 79,5 625 1975. VII. 10. 400 450 500                  

727. Sámson-
apátfalvi fcs. jp. 0 9,510 9,510 Szeged 173,6 73,7 1009 2006. IV. 21. 650 750 850                  

728. Sámson-
apátfalvi fcs. bp. 0 9,510 9,510                          
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

729. 

11.08. 
Szentes-öcsödi 35,913 

                             

730. Hármas-Körös 
bp. 0 26,700 26,700 Szarvas 53,7 77,26 986 2006. IV. 20. 600 700 800                  

731. 
 26,700 27,712 1,012 Csongrád 246,2 76,18 1037 2006. IV. 22. 650 750 800 Magaspart: 1,012 

km                 

732. 
 27,712 35,913 8,201                          

733. 
                               

734. KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG                 

735. A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

                

736. 

száma, neve hossza 
km 

                

737. kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm                 

738. 

neve és 
védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 

mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 

                

739.                 

740. cm kelte                 

741. 

12.01. 
Szarvasi 49,117 

                             

742. Hármas-Körös 
bp. 35,913 85,03 49,117 Gyoma 79,2 78,66 918 1970. VI. 14. 550 650 750                  

743. 
    Szarvas 53,7 77,26 986 2006. IV. 22. 600 700 800                  

744. 

12.02. 
Mezőberényi 44,326 

                             

745. Kettős-Körös bp. 0 35,04 35,04 Békés 23,4 81,12 972 1974. VI. 15. 550 650 750                  

746. Fehér-Körös bp. 0 9,286 9,286 Gyula 4,7 84,62 786 1974. VI. 15. 350 450 550                  

747. 
12.03. 

Zsófiamajori 28,413 
                             

748. Hármas-Körös 
jp. 57,354 85,767 28,413 Gyoma 79,2 78,66 918 1970. VI. 14. 550 650 750                  

749. 

12.04. 
Dobozi 52,022 

                             

750. Kettős-Körös jp. 0 36,193 36,193 Békés 23,4 81,12 972 1974. VI. 15. 550 650 750                  

751. Fekete-Körös jp. 0 15,829 15,829 Ant 20,3 85,42 1000 1981. III. 13. 500 600 700                  

752. 
    Remete 4,4 83,08 916 1974. VI. 15. 500 600 700                  
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1. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

753. 

12.05. 
Mályvádi 29,965 

                             

754. Fehér-Körös jp. 0 9,475 9,475 Gyula 4,7 84,62 786 1974. VI. 15. 350 450 550                  

755. Fekete-Körös bp. 0 20,49 20,49 Ant 20,3 85,42 1000 1981. III. 13. 500 600 700                  

756. 
    Remete 4,4 83,08 916 1974. VI. 15. 500 600 700                  

757. 

12.06. 
Ecsegfalvai 43 

                             

758. Hortobágy- 0 43 43 Mezőtúr 0,5 78,3 785 1999. III. 09. 600 650 700                  

759. Berettyó bp.    Árvízkapu felső                         

760. 

12.07. 
Körösladányi 35,326 

                             

761. Sebes-Körös jp. 0 14,013 14,013 Körösladány 9,5 80,98 815 1970. VI. 14. 400 500 600                  

762. Berettyó jp. 0 21,313 21,313 Szeghalom 6,5 82,59 678 1970. VI. 14. 300 400 500                  

763. 

12.08. 
Fokközi 57,966 

                             

764. Sebes-Körös bp. 0 57,966 57,966 Körösladány 9,5 80,98 815 1970. VI. 14. 400 500 600                  

765. 
    Körösszakál 54,4 92,15 518 1989. VI. 09. 250 350 400                  

766. 
       (520) 1925. XII. 23.                     

”
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2. melléklet a 49/2016. (XII. 14.) BM rendelethez
„2. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez

	   	  
	  

2. melléklet a …./2016. (... ...) BM rendelethez 
„2. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 

	  

 A B C D 
1. BELVÍZRENDSZEREK ÉS VÉDELMI SZAKASZOK 

2. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

3. A belvízvédelmi szakasz 

4. száma neve központja érintett települései 

5. 01.02. Szőny–füzitői Almásfüzitő Almásfüzitő, Komárom-Szőny, Neszmély, 

6. 01.03. Duna menti Ásványráró 

Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, 
Győrzámoly, Győrladamér, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, 

Lipót, Máriakálnok, Mosonmagyaróvár, Nagybajcs, Püski, Rajka, 
Vámosszabadi, Vének 

7. 01.05. Mosoni-Duna bal 
parti Győr, Kálóczi tér Dunaszeg, Dunaszentpál, Győr, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, 

Kisbajcs, Vámosszabadi 

8. 01.06. Rábca menti Abda 

Abda, Barbacs, Bezi, Börcs, Bősárkány, Cakóháza, Dör, Enese, Fehértó, Győr, 
Győrsövényháza, Jánossomorja, Károlyháza, Kóny, Kunsziget, Lébény, 

Maglóca, Markotabödöge, Mecsér, Mosonszentmiklós, Öttevény, Rábcakapi, 
Tárnokréti, Újrónafő, Várbalog 

9. 01.08. Rába-alsó Győr Árpás, Bágyogszovát, Bodonhely, Egyed, Győr, Ikrény, Mérges, Rábacsécsény, 
Rábapatona, Rábapordány 

10. 01.09. Rába-felső Vág 
Beled, Csánig, Dénesfa, Edve, Jákfa, Nick, Páli, Rábaszentandrás, Rábakecöl, 

Rábapaty, Rábasebes, Répcelak, Répceszemere, Sobor, Szany, Szil, Uraiújfalu, 
Vág, Vásárosfalu, Vica, Zsebeháza 

11. 01.11. Marcal menti Győr Győr, Kisbabot, Koroncó, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Gönyű 

12. 01.13. Lánka menti Kemenesszentpéter Csönge, Kemenesszentpéter, Kenyeri, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Várkesző, 
Marcaltő, Egyházaskesző 

13. 01.14. Lajta menti Mosonmagyaróvár Bezenye, Hegyeshalom, Levél, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, Mosonudvar 

14. 01.15. Kapuvár–hansági Csorna 

Acsalag, Babót, Bogyoszló, Cirák, Csorna, Dör, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, 
Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, Magyarkeresztúr, Mihályi, Mosonszentjános, 

Osli, Pásztori, Potyond, Pusztasomorja, Rábacsanak, Rábatamási, 
Sopronnémeti, Szárföld, Szilsárkány, Vadosfa, Veszkény, Vitnyéd 

15. 01.16. Fertő-tó menti Fertőd 
Agyagosszergény, Sopron-Balf, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, 

Fertőszentmiklós, Fertőrákos, Fertőhomok, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, 
Petőháza, Sarród, 

16. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

17. A belvízvédelmi szakasz 

18. száma neve központja érintett települései 

19. 02.01. Gyáli Ráckeve Csévharaszt, Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Maglód, Monor, 
Nyáregyháza, Péteri, Vasad, Vecsés, Üllő 

20. 02.02. Észak-Duna-
völgyi Ráckeve 

Alsónémedi, Apaj, Bugyi, Dabas, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, 
Dunavarsány, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Ócsa, Örkény, 

Pusztavacs, Taksony, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel 

21. 02.03. 
Ráckevei 

(Soroksári)-Duna 
menti 

Ráckeve Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, 
Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, 

22. 02.04. Érd–dunafüredi Budapest I. 
Szakaszmérnökség Érd, Százhalombatta 

23. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

24. A belvízvédelmi szakasz 

25. száma neve központja érintett települései 

26. 03.01. Bajai Baja 

Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, 
Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, 

Érsekcsanád, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma, 
Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Mohács, 

Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút 

27. 03.02. Kalocsai Kalocsa 

Akasztó, Bátya, Császártöltés, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, 
Dusnok, Érsekhalma, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, 

Imrehegy, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Miske, Ordas, Öregcsertő, Pirtó, 
Soltvadkert, Szakmár, Tabdi, Tázlár, Újtelek, Uszód 

28. 03.03. Kunszentmiklósi Kunszentmiklós 

Apostag, Ágasegyháza, Ballószög, Csengőd, Dunaegyháza, Dunatetétlen, 
Dunavecse, Fülöpháza, Felsőlajos, Fülöpszállás, Helvécia, Izsák, Jakabszállás, 
Kaskantyú, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, 
Ladánybene, Lajosmizse, Orgovány, Páhi, Solt, Soltszentimre, Szabadszállás, 

Szalkszentmárton, Tass, Újsolt 
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29. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

30. A belvízvédelmi szakasz 

31. száma neve központja érintett települései 

32. 04.01. Szekszárd–bátai Szekszárd Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd, 
Várdomb 

33. 04.02. Bölcske–
bogyiszlói Szekszárd Bogyiszló, Bölcske, Dunaföldvár, Dunakömlőd, Dunaszentgyörgy, Fadd, 

Gerjen, Madocsa, Mözs, Paks, Tolna 
34. 04.03. Adony–ercsi Székesfehérvár Adony, Beloiannisz, Ercsi, Iváncsa 

35. 04.04. Szekszárd–
simontornyai Szekszárd Bikács, Fácánkert, Harc, Kajdacs, Kölesd, Medina, Nagydorog, Pálfa, 

Sárszentlőrinc, Simontornya, Sióagárd, Szedres, Szekszárd, Vajta 

36. 04.05. Cece–ősi Székesfehérvár 
Aba, Cece, Csór, Csősz, Káloz, Nádasdladány, Ősi, Sárbogárd, Sáregres, 

Sárkeresztúr, Sárkeszi, Sárszentágota, Sárszentmihály, Soponya, Szabadbattyán, 
Székesfehérvár, Tác, Vajta, Pétfürdő, Várpalota 

37. 04.06. Tolnanémedi–
dombóvári Szekszárd Belecska, Csibrák, Dombóvár, Döbrököz, Dúzs, Hőgyész, Keszőhidegkút, 

Kurd, Pincehely, Regöly, Szakály, Szárazd, Tolnanémedi 
38. DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

39. A belvízvédelmi szakasz 

40. száma neve központja érintett települései 

41. 05.01. Dráva menti Drávasztára 
(Villány) 

Alsószentmárton, Beremend, Drávafok, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, 
Drávaszabolcs, Egyházasharaszti, Eperjes, Felsőszentmárton, Gordisa, Ipacsfa, 

Kásád, Kistapolca, Lakócsa, Markóc, Matty, Old, Potony, Siklósnagyfalu, 
Szentborbás, Tótújfalu 

42. 05.02. Duna menti  Villány Erdőfű, Kölked, Mohács 

43. 05.03. Dél-balatoni Fonyód  Balatonlelle, Balatonszemes, Balatonboglár, Balatonőszöd, Balatonszárszó, 
Fonyód, Látrány, Ordacsehi, Pusztaszentgyörgy, Szántód, Szólád, Zamárdi 

44. NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

45. A belvízvédelmi szakasz 

46. száma neve központja érintett települései 

47. 06.01. Zala jobb parti Keszthely Esztergályhorváti, Zalaapáti 

48. 06.02. Zala bal parti Keszthely Sármellék, Szentgyörgyvár, Zalavár 

49. 06.03. Keszthely–hévízi Keszthely Alsópáhok, Keszthely, Sármellék 

50. 06.04. Dél-kis-balatoni Keszthely Balatonszentgyörgy, Főnyed, Sávoly, Somogysámson, Somogyzsitfa, Szegerdő, 
Szőkedencs, Vörs, Zalakomár 

52. FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

53. A belvízvédelmi szakasz 

54. száma neve központja érintett települései 

55. 07.01. 
 

Érpatak-Simai-
főfolyások völgye 

Nyíregyháza 
Balkány (Érpataki-ff. Vízgyűjtő területére eső rész), Bököny, Érpatak, 
Geszteréd, Kálmánháza, Kemecse, Kótaj, Nagycserkesz, Nyíregyháza, 

Nyíregyháza-Nyírszőlős, Nyírtelek, Téglás, Újfehértó, Nagyhalász 

56. 07.02. 
 

Kállai-főfolyás 
völgye 

Nagykálló Balkány, Biri, Kállósemjén, Kemecse, Nagykálló, Napkor, Nyíradony, 
Nyíregyháza-Oros, Nyírmihálydi, Nyírpazony, Nyírtura, Szakoly, Nyírgelse 

57. 07.03. 

 
Máriapócsi-

Bogdányi-Sényői 
főfolyások völgye 

Levelek 
Apagy, Demecser, Kemecse, Kék, Kisléta, Levelek, Magy, Máriapócs, Napkor, 
Nyírbogát, Nyírgelse, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Pócspetri, Ramocsaháza, 

Sényő, Székely, Vasmegyer 

58. 07.04. 
 

 Vajai-főfolyás 
völgye 

Baktalórántháza 
Baktalórántháza, Berkesz, Kántorjánosi, Laskod, Nyírbátor, Nyírderzs, 

Nyírgyulaj, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírmada, Nyírtass, Ófehértó, Őr, Petneháza, 
Ramocsaháza, Rohod, Vaja 

59. 07.05. Beregi Vásárosnamény 

Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Fejércse, Gelénes, 
Gergelyiugornya, Gulács, Hetefejércse, Jánd, Lónya, Márokpapi, Mátyus, 
Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, 

Vámosatya, Vásárosnamény, Gelénes, Gulács, Gergelyiugornya 
60. 07.06. Felső-szabolcs-

alsó Tiszabercel Balsa, Búj, Gávavencsellő, Ibrány, Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, Paszab, 
Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszabercel, Tiszarád, Tiszatelek 

61. 07.07. Felső-szabolcs-
középső Dombrád Berkesz, Beszterec, Demecser, Dombrád, Gégény, Kemecse, Kék, 

Nyírbogdány, Vasmegyer, Újdombrád 

62. 07.08. Felső-szabolcs-
felső Kisvárda 

Ajak, Anarcs, Aranyosapáti, Benk, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, 
Gemzse, Győröcske, Gyulaháza, Gyüre, Ilk, Jéke, Kékcse, Kisvarsány, 

Kisvárda, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nagyvarsány, Nyírkarász, 
Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, 
Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, 

Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Újkenéz, Záhony, Zsurk 
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63. 07.09. Tisza–Túr közi  
Fehérgyarmat 

Botpalád, Garbolc, Kisar, Kishódos, Kispalád, Magosliget, Méhtelek, Milota, 
Nagyar, Nagyhódos, Panyola, Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, 

Tiszakóród, Tisztaberek, Túrricse, Uszka 

64. 07.10. 
 

Tisza-Túr-Szamos 
közi 

Fehérgyarmat 

Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Darnó, 
Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kisnamény, 

Kisszekeres, Kérsemjén, Komlódtótfalu, Kömörő, Mánd, Méhtelek, 
Nagyszekeres, Nagygéc, Nábrád, Nemesborzova, Olcsva, Olcsvaapáti, Panyola, 

Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamosbecs, Szamossályi, Szamosújlak, 
Szamostatárfalva, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, 

Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán 

65. 07.11. Szamos–Kraszna 
közi Nagyecsed 

Cégénydányád, Csenger, Csengerújfalu, Fehérgyarmat, Fülpösdaróc, Géberjén, 
Győrtelek, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, 
Olcsva, Ópályi, Ököritófülpös, Pátyod, Porcsalma, Rápolt, Szamosangyalos, 

Szamoskér, Szamossályi, Szamosszeg, Szamostatárfalva, Tiborszállás, 
Tunyogmatolcs, Tyukod, Tyukod-Szalmaváros, Tyukod-Zsírostanya, Ura, 

Vállaj 

66. 07.12. Kraszna bal parti Mátészalka 

Bátorliget, Encsencs, Fábiánháza, Hodász, Jármi, Mátészalka, Mérk, 
Nagydobos, Nagyecsed, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírcsaholy, Nyírcsászári, 

Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Nyírpilis, Nyírvasvári, Olcsva, Ópályi, 
Ömböly, Papos, Piricse, Pusztadobos, Szamosszeg, Terem, Tiborszállás, Vállaj, 

Vásárosnamény, Vitka 
67. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

68. A belvízvédelmi szakasz 

69. száma neve központja érintett települései 

70. 08.01. Laskó–csincsei Eger 

Besenyőtelek, Borsodivánka, Csincse, Dormánd, Egerfarmos, Egerlövő, 
Füzesabony, Gelej, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, 

Mezőnyárád, Mezőszemere, Mezőtárkány, Poroszló, Sarud, Szentistván, 
Szihalom, Tiszacsege, Újlőrincfalva 

71. 08.02. Tiszavalk–
sulymosi Eger Ároktő, Mezőcsát, Mezőnagymihály, Négyes, Tiszabábolna, Tiszadorogma, 

Tiszakeszi, Tiszavalk 

72. 08.03. Rigós–Sajó-zugi Miskolc 
Emőd, Gelej, Girincs, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőszalonta, Igrici, 

Kiscsécs, Mezőcsát, Nagycsécs, Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged, 
Szakáld, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros 

73. 08.04. Inérhát–tiszadobi Tokaj Kesznyéten, Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszadob, Tiszalúc, 
Tiszaújváros 

74. 08.05. Prügy–
taktaföldvári Tokaj Bekecs, Csobaj, Mezőzombor, Prügy, Szerencs, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, 

Tiszatardos, Tokaj 

75. 08.06. Bodrogzug–
Török-éri Sárospatak 

Alsóberecki, Balsa, Bodroghalom, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Felsőberecki, 
Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kenézlő, Olaszliszka, Sárazsadány, 

Sárospatak, Szegi, Timár, Tiszakarád, Tokaj, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, 
Zalkod 

76. 08.07. Tiszakarád–ricsei Sárospatak 
Cigánd, Dámóc, Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, 
Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszabercel, 

Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd 
77. TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

78. A belvízvédelmi szakasz 

79. száma neve központja érintett települései 

80. 09.01. Tiszai-alsó Tiszacsege Ároktő, Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Nagyiván, Tiszacsege, 
Tiszadorogma, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszakeszi, Tiszaörs, Újszentmargita 

81. 09.02. Tiszai-középső Polgár Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, 
Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros, Újtikos, Újszentmargita 

82. 09.03. Tiszai-felső Tiszalök Nagycserkesz, Rakamaz, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, 
Tiszanagyfalu, Tiszavasvári 

83. 09.04. Kadarcs–
Karácsony-foki Balmazújváros Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, 

Hortobágy 
84. 09.05. Kösely-alsó Hajdúszoboszló Debrecen, Derecske, Ebes, Földes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Kaba, 

Karcag, Kunmadaras, Mikepércs, Nagyhegyes, Nádudvar, Sáránd 
85. 09.06. Kösely-felső Hajdúszoboszló Bocskaikert, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson, 

Mikepércs, Sáránd 

86. 09.07. Hamvas–sárréti Hajdúszoboszló 

Bakonszeg, Báránd, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharnagybajom, 
Bihartorda, Bucsa, Derecske, Ecsegfalva, Földes, Füzesgyarmat, Hajdúszovát, 
Kaba, Kertészsziget, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, 

Szerep, Tetétlen, Karcag 

87. 09.08. Berettyó-alsó Berettyóújfalu 
Berekböszörmény, Csökmő, Darvas, Furta, Komádi, Körösnagyharsány, 

Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas, Szeghalom, Újiráz, 
Vekerd, Zsáka 

88. 09.09. Berettyó-felső Berettyóújfalu 
Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Esztár, 

Gáborján, Hencida, Kismarja, Mezőpeterd, Nagykereki, Pocsaj, Szentpéterszeg, 
Told, Váncsod, Berettyóújfalu 

89. 09.10. Kállói Berettyóújfalu 
Bakonszeg, Berettyóújfalu, Debrecen, Derecske, Esztár, Gáborján, Hajdúbagos, 

Hencida, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, 
Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Tépe, Újléta 
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90. 09.11. Alsó-nyírvíz–Kati-
éri Hajdúszoboszló Debrecen, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva 

91. 09.12. Alsó-nyírvíz–
Nagy-éri Vámospércs Álmosd, Bagamér, Debrecen, Fülöp, Kokad, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírábrány, 

Nyírbéltek, Nyírlugos, Nyírmártonfalva, Penészlek, Újléta, Vámospércs 
92. KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

93. A belvízvédelmi szakasz 

94. száma neve központja érintett települései 

95. 10.01. Tiszakécskei Szolnok 
Csemő, Jászkarajenő, Kerekdomb, Kocsér, Lakitelek, Nagykőrös, Szentkirály, 

Tiszajenő, Tiszakécske, Tiszavárkony, Vezseny, Kőröstetétlen, Törtel, 
Nyársapát 

96. 10.02. Ceglédi Szolnok 
Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Kőröstetétlen, 

Mikebuda, Nyársapáti, Pilis, Szászberek, Szolnok, Tápiószőlős, Tószeg, Törtel, 
Újszász, Újszilvás, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Csemő 

97. 10.03. Jászberényi Szolnok 
Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza, 

Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor, 
Újszász, Jászkisér, Jászapáti 

98. 10.04. Kiskörei Kisköre 
Átány, Dormánd, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély, 
Sarud, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána, Jászivány, Tiszasüly, Jászkisér, 

Jászszentandrás 

99. 10.05. Jászkiséri Szolnok 
Besenyszög, Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, 

Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Szászberek, Zagyvarékas, Jákóhalma, Jásztelek, 
Szolnok 

100. 10.06. Kunhegyesi Kisköre 
Abádszalók, Pusztataskony, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, 
Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Nagyiván, Kunmadaras, 

Kunhegyes, Tiszagyenda 

101. 10.07. Kisújszállási Kunhegyes 
Ecsegfalva, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Örményes, 
Tiszabő, Tiszagyenda, Tomajmonostora, Újszentgyörgy, Kunmadaras, 

Abádszalók, Kuncsorba, Túrkeve 
102. 10.08. Karcagi Karcag Berekfürdő, Karcag, Kunmadaras, Püspökladány 

103. 10.09/A Törökszentmiklósi  Mezőtúr Martfű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szandaszőlős, Tiszaföldvár, 
Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Szolnok, Tiszatenyő 

104. 10.09/B Cibakházi Mezőtúr 
Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Csongrád, Kengyel, Nagyrév, Szelevény, 

Szentes, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt,  Tiszasas, Tiszaug,  Tiszatenyő, 
Kunszentmárton, Kungyalu 

105. 10.10. Mezőtúri Mezőtúr 
Cserkeszőlő, Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, Kungyalu, Kunszentmárton, 

Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Öcsöd, Tiszaföldvár, Túrkeve, Kisújszállás, 
Cibakháza, Tiszatenyő, Martfű 

106. ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

107. A belvízvédelmi szakasz 

108. száma neve központja érintett települései 

109. 11.01. Algyő–Tápé–
Gyála– Körös-éri Szeged 

Algyő, Ásotthalom, Balástya, Bordány, Csólyospálos, Domaszék, Forráskút, 
Kelebia, Kistelek, Kunfehértó, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Mórahalom, 

Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, 
Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsana, Zsombó  

110. 11.02. Dong-éri Szeged Balotaszállás, Baks, Bócsa, Bugacpusztaháza, Csengele, Dóc, Harkakötöny, 
Jászszentlászló, Kiskunhalas, Móricgát Ópusztaszer, Pusztaszer, Szank 

111. 11.03. Torontáli Szeged Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Kübekháza, Szeged, Tiszasziget, 
Újszentiván 

112. 11.04. Dong-ér–
Kecskeméti Csongrád Bugac, Fülöpjakab, Gátér, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, 

Nyárlőrinc, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár, Városföld 
113. 11.05. Vidre-éri Csongrád Csanytelek, Csongrád, Felgyő, Tömörkény 

114. 11.06. Mártély–Tisza– 
Maros-zugi Hódmezővásárhely Földeák, Hódmezővásárhely, Makó, Maroslele, Mártély, Orosháza, Óföldeák, 

Székkutas 

115. 11.07. Sámson–Élő-vízi Hódmezővásárhely 

Ambrózfalva, Almáskamarás, Apátfalva, Battonya, Békéssámson, 
Csanádalberti, Csanádapáca, Csanádpalota, Dombegyház, Dombiratos, 

Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Királyhegyes, Kisdombegyház, Kövegy, 
Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Magyarcsanád, 
Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, 

Nagybánhegyes, Nagyér, Nagylak, Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár, 
Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza 

116. 11.08. Kurcai Szentes 
Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Gádoros, 

Kunszentmárton, Mindszent, Nagymágocs, Nagyszénás, Nagytőke, Öcsöd, 
Szegvár, Szentes 

117. KÖRÖS VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

118. A belvízvédelmi szakasz 

119. száma neve központja érintett települései 

120. 12.01. Réhelyi Szeghalom Dévaványa, Ecsegfalva, Kertészsziget, Túrkeve 
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121. 12.02. Szeghalmi Szeghalom Biharnagybajom, Darvas, Dévaványa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, 
Körösladány, Szeghalom, Zsáka 

122. 12.03. Gyomai Szeghalom Dévaványa, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőtúr, Szeghalom, 
Túrkeve 

123. 12.04. Holt–sebes-körösi Szeghalom Biharugra, Geszt, Komádi, Körösladány, Körösnagyharsány, Körösszakál, 
Körösújfalu, Okány, Szeghalom, Zsadány, Vésztő 

124. 12.05. Kettős-Körös jobb 
parti Gyula Békés, Bélmegyer, Doboz, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Sarkad, 

Tarhos, Vésztő 
125. 12.06. Hosszú-foki Gyula Bélmegyer, Doboz, Geszt, Gyula, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, 

Sarkad, Sarkadkeresztúr, Tarhos, Újszalonta, Vésztő, Zsadány 
126. 12.07. Fehér–Fekete-

Körös közi Gyula Gyula 

127. 12.08. Élővíz-csatornai Gyula Békés, Békéscsaba, Doboz, Elek, Gerla, Gyula, Kétegyháza, Lökösháza, 
Murony, Nagykamarás, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós 

128. 12.09. Mezőberényi Szarvas Békés, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kétsoprony, Kondoros, 
Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas 

129. 12.10. Dögös–káka-foki Szarvas 
Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, Csabaszabadi, Csorvás, Elek, 

Gerendás, Gyomaendrőd, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Lökösháza, Mezőtúr, 
Nagykamarás, Öcsöd, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás, Újkígyós 

”
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A belügyminiszter 50/2016. (XII. 14.) BM rendelete
az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, a különleges eszközök és 
módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet, valamint a rendőrség 
szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 29.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 8. § (2) bekezdés g) pontja.

2. A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló  
26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet módosítása

2. §  A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 2. § 
(1) bekezdése a következő 6a. ponttal egészül ki:
[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]
„6a. a KR Köztársasági Elnöki Őrség vezetője,”
(terjeszthetik elő.)

3. §  A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 2. § 
(1) bekezdése a következő 11a. ponttal egészül ki:
[A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)]
„11a. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal vezetője,”
(terjeszthetik elő.)

4. §  A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 2. § 
(4) bekezdésében a „16–22. pontjában” szövegrész helyébe a „16–23. pontjában” szöveg lép.

3. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

5. §  A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az 1. alcímet 
megelőzően a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E  rendeletet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről 
és a  tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
esetekben a  rendőrségnél szolgálatot teljesítő tisztjelöltre is alkalmazni kell, azzal, hogy a  rendelkezések 
alkalmazásakor rendőrön a tisztjelöltet kell érteni.”

6. §  A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Szolgálati feladat végrehajtása során a  rendőr a  számára kijelölt területet csak utasításra vagy a  szolgálati 
elöljáró engedélye alapján, valamint jogos védelem vagy végszükség esetén hagyhatja el. Az  engedélykérés 
kivételesen mellőzhető, ha a  szolgálati elöljáró vagy a  rendőrség ügyeletesének értesítésére nincs mód, és 
a működési terület elhagyásával járó intézkedés elmulasztása az élet- és vagyonbiztonságra, valamint a bűnüldözés 
érdekeire másként el nem hárítható hátrányt jelent. A  szolgálati feladat végrehajtásáról készült jelentésben 
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– ha a szolgálati feladat végrehajtása során a  rendőr a számára kijelölt területet elhagyta – meg kell jelölni az azt 
engedélyező személyt, vagy az engedélykérés mellőzésének okát.”

7. §  A Rendelet 10. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A rendőr az  önveszélyes állapot vagy a  személyeket, illetve az  anyagi javakat közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet 
észlelése esetén – az Rtv. 37. §-ában meghatározott intézkedések végrehajtása során – a helyszínen)
„i) a 60/A. §-ban meghatározott tárgyaló eljárását kezdeményezheti.”

8. §  A Rendelet 26/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kiemelt biztonsági intézkedés végrehajtását)
„b) a  bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a  rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, valamint 
a műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes,”
(rendelheti el.)

9. §  A Rendelet 28. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  elfogás és előállítás végrehajtása esetén – ideértve a  megkezdett, de mellőzött előállítást is – a  rendőr 
szolgálati elöljárója haladéktalanul, de legkésőbb az  intézkedésről történő beszámoltatásig köteles vizsgálni 
az  intézkedés jogszerűségét, szakszerűségét és arányosságát. A  vizsgálat eredményét az  intézkedésről készült 
jelentésre kell rávezetni.
(9) Az  elfogás és előállítás végrehajtása során a  rendőr a  60/A.  §-ban meghatározott tárgyaló eljárását 
kezdeményezheti.”

10. §  A Rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Előállító egységben – az  idegenrendészeti eljárás lefolytatása céljából előállított kiskorú személy kivételével – 
tizennégy éven aluli kiskorú személy nem helyezhető el. Ha az  előállítás ideje alatt megállapítást nyer az, hogy 
az  előállított személy kísérő nélküli kiskorú, az  előállítást foganatosító rendőri szerv haladéktalanul gondoskodik 
gyermekvédelmi intézményben történő elhelyezéséről.”

11. §  A Rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32.  § A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
visszatartást az  előállító egységben kell végrehajtani. E  rendelkezés tekintetében előállító egységnek minősül 
az  idegenrendészeti hatóság és a menekültügyi hatóság területi szerveinél, valamint a rendőrségen a biztonságos 
őrzésre alkalmas helyiség is.”

12. § (1) A Rendelet 56. § (1) bekezdése g) pont gd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzszerész alegységei végzik a  nemzetbiztonsági, 
a  közbiztonsági, továbbá a  polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatos körben jelentkező alábbi tűzszerészeti 
feladatokat:
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és annak közvetlen környezetében)
„gd) a  talált robbanóanyagok, robbanószerkezetek, robbanásveszélyes pirotechnikai eszközök kezelését, 
elszállítását, hatástalanítását, megsemmisítését, valamint”

 (2) A Rendelet 56. § (1) bekezdése a következő h) alponttal egészül ki:
(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzszerész alegységei végzik a  nemzetbiztonsági, 
a  közbiztonsági, továbbá a  polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatos körben jelentkező alábbi tűzszerészeti 
feladatokat:)
„h) – védekezési időszakban – a vízügyi robbantási feladatokat.”

13. §  A Rendelet 57. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A Készenléti Rendőrség tűzszerész járőrét kell kirendelni – az (5a) bekezdésben foglaltak kivételével –, ha]
„g) védekezési időszakban vízügyi robbantási feladatokat szükséges végrehajtani.”
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14. §  A Rendelet IV. Fejezete a következő 47/A. alcímmel egészül ki:
„47/A. A tárgyaló eljárása
60/A. § (1) Az Rtv. 33. §-ában vagy 37. §-ában meghatározott intézkedés végrehajtása során az intézkedés alá vont 
személy magatartása következtében létrejött, az életet, testi épséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető vagy sértő 
helyzetben (a továbbiakban: tárgyalást igénylő helyzet) a  Terrorelhárítási Központ főigazgatója vagy az  országos 
rendőrfőkapitány által meghatározott tárgyalói képzésen részt vett tárgyaló az intézkedés eredményes befejezése, 
illetve a helyzet békés megoldása érdekében speciális kommunikációt (a továbbiakban: tárgyalás) folytathat.
(2) A tárgyalás célja
a) a tárgyalást igénylő helyzettel összefüggő lehető legtöbb információ beszerzése, és azok elemzése,
b) az intézkedés alá vont személynek a rendőrséggel való együttműködésre történő rábírása,
c) a hatósági engedmények minimalizálása,
d) a személyi szabadságában megsértett és az intézkedéssel nem érintett személy, továbbá az intézkedés alá vont 
személy sérülésének megelőzése,
e) a személyi szabadságában megsértett személy szabadon bocsátásának elérése,
f ) a veszélyeztetett anyagi javak megóvása és
g) – ha a  tárgyalást igénylő helyzet megoldása kizárólag kényszerítő eszköz alkalmazásával oldható meg – 
a kényszerítő eszköz alkalmazásához legkedvezőbb feltételek megteremtése.”

15. §  A Rendelet 79. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  lakásbiztosító feladata a  védett személy és a  vele együtt lakó családtagjai állandó elhelyezésére szolgáló 
létesítmények védelme, az  érkező küldemények biztonsági ellenőrzése, a  belépő személyek ellenőrzése, továbbá 
a  védett személy és a  vele együtt lakó családtagjai állandó elhelyezésére szolgáló létesítmények elleni támadás 
elhárítása, az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása, a védelem technikai eszközeinek kezelése.”

16. §  A Rendelet a következő 71/A. alcímmel egészül ki:
„71/A. Szolgálati lőfegyverek és lőszerek szolgálati célból történő külföldre vitele, behozatala 
és átszállítása
97/A.  § (1) Jogszabály, az  Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének 
hiányában a  rendőri szerv szolgálati lőfegyvereinek és lőszereinek szolgálati célból történő külföldre vitelét 
–  beleértve a  más rendvédelmi szervtől vezényeltek személyi felszerelését képező lőfegyvernek és lőszernek 
a külföldre vitelét is – (a továbbiakban: kivitel)
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervének, az  egyes feladatok ellátására 
létrehozott rendőri szerv vagy a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság,
b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy
c) a Terrorelhárítási Központ
vezetője írásban engedélyezi. Az  engedélyt a  kivitellel érintett rendőri szerv vezetője, a  rendőrkapitányság és 
határrendészeti kirendeltség vonatkozásában a megyei, fővárosi rendőrfőkapitány adja ki.
(2) A kísérő okmányként felhasználható engedélynek magyar és angol nyelven tartalmaznia kell
a) a szolgálati lőfegyver fajtáját, típusát, gyártóját, gyártási számát és kaliberét,
b) a szolgálati lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat és a lőszer mennyiségét,
c) a szolgálati lőfegyver, lőszer kivitelére, illetve külföldön történő használatára jogosult személy természetes 
személyazonosító adatait, szolgálati helyét és szolgálati beosztását,
d) a használat, valamint az átszállítás szempontjából érintett ország megnevezését,
e) a használat, valamint az  átszállítás szempontjából érintett ország nemzeti jogrendszerének előírása esetén 
az  ország hatáskörrel rendelkező szerve által kiadott, hozzájárulást vagy tudomásulvételt tartalmazó okirat vagy 
nem okirati formában kiadott hozzájárulás vagy tudomásulvétel azonosító adatait,
f ) a kivitel és a visszahozatal tervezett időpontját, valamint
g) az engedély kiadásának időpontját, hatályosságát és az engedélyező személy aláírását.
(3) Ha az  adott ország nemzeti jogrendszere előírja, kivitel csak akkor engedélyezhető, ha a  használat, valamint 
az  átszállítás szempontjából érintett ország hatáskörrel rendelkező szerve a  szolgálati lőfegyverek és lőszerek 
beszállításához vagy átszállításához hozzájárult vagy azt tudomásul vette.
(4) Az  engedélyekről az  azt kiadó szerv nyilvántartást vezet, amelyben rögzíteni kell a  (2)  bekezdésben 
meghatározott adatokon túl
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a) az engedély számát,
b) a kivitel és a visszahozatal időpontját, továbbá
c) a kiszállított, illetve a  visszaszállított szolgálati lőfegyverek, lőszerek közt mutatkozó esetleges hiányokat vagy 
eltéréseket, valamint ezek okairól készült jelentést.
97/B.  § (1) Jogszabály, az  Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének 
hiányában a  külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság szolgálati lőfegyvereinek, lőszereinek szolgálati célból 
Magyarország területére történő behozatalát
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervének, az  egyes feladatok ellátására 
létrehozott rendőri szerv vagy a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság,
b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy
c) a Terrorelhárítási Központ
vezetője írásban engedélyezi. Az  engedélyt annak a  rendőri szervnek a  vezetője – a  rendőrkapitányság és 
határrendészeti kirendeltség vonatkozásában a  megyei, fővárosi rendőrfőkapitány – adja ki, amely rendőri szerv 
feladatellátásához a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság magyarországi tevékenysége kapcsolódik.
(2) Ha az engedélyezési hatáskör az (1) bekezdés alapján nem állapítható meg, a behozatalt az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervének vezetője engedélyezi.
(3) Az engedélynek tartalmaznia kell
a) a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság szolgálati lőfegyverének fajtáját, típusát, gyártóját, gyártási számát 
és kaliberét,
b) a szolgálati lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat és a lőszer mennyiségét,
c) a behozni kívánt szolgálati lőfegyver, lőszer, valamint a  szállításukért a  külföldi rendészeti feladatokat ellátó 
hatóság részéről felelős személy, továbbá a használatára jogosult személy azonosítását lehetővé tevő adatokat,
d) a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság szolgálati lőfegyverei, lőszerei határbelépésének és kilépésének 
tervezett helyét és időpontját,
e) az engedély kiadásának időpontját, hatályosságát és az engedélyező személy aláírását.
(4) Az engedélyekről az azt kiadó szerv nyilvántartást vezet, amelyben a (3) bekezdésben meghatározott adatokon 
kívül rögzíteni kell
a) az engedély számát,
b) a Magyarország területére beléptetett, illetve az onnan kiléptetett szolgálati lőfegyverek, lőszerek közt mutatkozó 
esetleges hiányokról vagy eltérésekről, valamint ezek okairól készült jelentést, továbbá
c) az engedélyben előírttól eltérő helyen vagy időpontban történő behozatalt vagy kivitelt.
97/C.  § (1) Jogszabály, az  Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének 
hiányában a  külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság szolgálati lőfegyvereinek, lőszereinek Magyarország 
területén történő átszállítását
a) a belépés helye szerinti megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vagy Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy
c) a Terrorelhárítási Központ
vezetője írásban engedélyezi. Az  engedélyt annak a  rendőri szervnek a  vezetője adja ki, amely rendőri szerv 
feladatellátásához a külföldi rendészeti feladatokat ellátó hatóság tevékenysége kapcsolódik.
(2) Ha az  engedélyezési hatáskör az  (1)  bekezdés alapján nem állapítható meg, az  átszállítást az  (1)  bekezdés 
a) pontja szerinti vezető engedélyezi.
(3) Az engedélyekről az azt kiadó szerv nyilvántartást vezet, amelyre a 97/B. § (4) bekezdésében foglalt előírásokat 
megfelelően alkalmazni kell.
97/D. § (1) Ha jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés alapján e alcím szerinti 
engedély hiányában történik az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a  Nemzeti Védelmi 
Szolgálat, valamint a Terrorelhárítási Központ szolgálati lőfegyvereinek és lőszereinek kivitele, illetve a kivitelt követő 
visszahozatala vagy átszállítása, azok szállítására vonatkozó adatokat utólag rögzíteni kell az  engedély kiadására 
egyébként jogosult szerv által vezetett nyilvántartásban.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás adataira a  97/A.  § (4)  bekezdése rendelkezéseit megfelelően alkalmazni 
kell azzal, hogy a nyilvántartásban fel kell tüntetni a kivitel, illetve a kivitelt követő visszahozatal vagy az átszállítás 
jogcímét is.
97/E. § A 97/A–97/D. § szerinti nyilvántartás adatait az engedély hatályosságának lejártától számított 20 évig meg 
kell őrizni. A kiadott engedélyekről, az engedély másolatának megküldésével az ORFK Főügyeletét haladéktalanul 
tájékoztatni kell.”
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17. §  A Rendelet a következő 104. §-sal egészül ki:
„104. § E rendelet 31. § (1) bekezdése a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 
kapcsolatban a  tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

18. §  A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

19. §  A Rendelet
a) 4.  § (3)  bekezdésében az  „az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv legközelebbi 

ügyeletének” szövegrész helyébe az „a rendőrség legközelebbi ügyeletének”,
b) 17. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében az „az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 

szerv ügyeletesének” szövegrész helyébe az „a rendőrség ügyeletesének”,
c) 21.  § (1)  bekezdésében az  „az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott illetékes szerv 

ügyeletesének” szövegrész helyébe az „a rendőrség ügyeletesének”,
d) 21. § (2) bekezdésében az „Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott illetékes szerv ügyeletese” 

szövegrész helyébe az „A rendőrség ügyeletese”,
e) 56.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „továbbá a  polgári légi közlekedés biztonságával” szövegrész 

helyébe az „a polgári légi közlekedés biztonságával, valamint a vízkár-elhárítás biztonságával”,
f ) 56. § (1) bekezdés f ) pontjában a „tűzszerészbiztosítást; valamint” szövegrész helyébe a „tűzszerészbiztosítást;”,
g) 57. § (5) bekezdés e) pontjában a „van szükség, vagy” szövegrész helyébe a „van szükség,”,
h) 57. § (7) bekezdésében az „Az illetékes általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeletese” 

szövegrész helyébe az „A rendőrség ügyeletese”,
i) 76.  § (6)  bekezdésében a  „legközelebbi általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 

ügyeletesénél” szövegrész helyébe a „rendőrség ügyeletesénél”
szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

20. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

21. §  A  11. és a  17.  § a  harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban 
a  tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet az 50/2016. (XII. 14.) BM rendelethez
„2. melléklet a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelethez

 

   
 

1. melléklet a …/2016. (…….) BM rendelethez 
 

„2. melléklet a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelethez 

 
NYOMTATVÁNY 

az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartott személy őrzésével és ellátásával kapcsolatos adatokról 

                            

Dátum: 
………… év  

…………… hó  
……… nap  

Az elhelyezést 
kezdeményező szerv: 

Előállító helyiségben történő első 
elhelyezés időpontja 

Az étkeztetésre  vonatkozó 
megjegyzések 

Fogvatartott 
neve: 

    
Év hónap nap óra : perc 

Az előállítás 5. órája letelik: 
_____ óra  _____ perckor                                                                                                      

        
Étkezést:   KÉRT  /  NEM KÉRT 

Születési 
hely, idő: 

  Előállító helyiségen kívüli elhelyezés oka: 

  

Előállító helyiségen kívüli elhelyezés helye: 

Anyja neve: 

  

Rendőrségi objektumba 
történő érkezés időpontja 

  

VÉGLEGES elbocsátást, kiadást engedélyező neve, rendfokozata, jelvényszáma 

Lakcíme: 

  
Év hónap nap óra : perc 
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Előállítást foganatosító 
rendőr olvasható neve, 

rendfokozata, jelvényszáma Előállító helyiség VÉGLEGES elhagyásának időpontja 

Előállítás 
oka 

Rtv.     ……… §  
(……) bek.  
…….. pont 

  Év hónap nap óra : perc 

        

Helyszíni rendőri intézkedés helye, kezdete VÉGLEGES elbocsátás, kiadás oka (pl. őrizetbe vétel, előállítási idő letelte): 

Helyszíne Év hónap nap óra : perc 
  

          

                            
EGYÉB MEGJEGYZÉSEK, TUDNIVALÓK 

Ruházat átvizsgálása:    MEGTÖRTÉNT  /  NEM TÖRTÉNT MEG  Látható sérülése:    NINCS  /  VAN, éspedig: 

Hivatkozott-e sérülésre, van-e egészségügyi panasza:  
NEM  /  IGEN,  éspedig: 

 Panaszolt-e rendőri bántalmazást?    IGEN/NEM 

Orvosi ellátást igényel-e?    IGEN  /  NEM  
Gyógyszert kell szednie:    NEM  /  IGEN 

Ittas:    IGEN / NEM       Bódult:    IGEN / NEM    Önveszélyes:    IGEN / NEM      
 Agresszív:    IGEN / NEM 
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A felügyeletet végrehajtó 
rendkívüli őr (I.) olvasható 

neve, rendfokozata, 
jelvényszáma 

I. őrzés kezdete I. őrzés befejezése I. rendkívüli őr aláírása 

  

Év hónap nap óra : perc Év hónap nap óra : perc 

                  

              A felügyeletet végrehajtó 
rendkívüli őr (II.) olvasható 

neve, rendfokozata, 
jelvényszáma 

II. őrzés kezdete II. őrzés befejezése II. rendkívüli őr aláírása 

  

Év hónap nap óra : perc Év hónap nap óra : perc 

                  

              A felügyeletet végrehajtó 
rendkívüli őr (III.) olvasható 

neve, rendfokozata, 
jelvényszáma 

III. őrzés kezdete III. őrzés befejezése III. rendkívüli őr aláírása 

  

Év hónap nap óra : perc Év hónap nap óra : perc 

                  

              Az ideiglenes őri feladatok átadás-átvétele szigorú számadásos tevékenység! 
 
 

” 
 

  

”
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A belügyminiszter 51/2016. (XII. 14.) BM rendelete
a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81.  § 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a  katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet az 51/2016. (XII. 14.) BM rendelethez

 1.  Az R. 1. mellékletében a Dél-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés 
lép:

 (Sorszám  Kerület  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „5.  XXIII. II.”

 2.  Az R. 1. mellékletében a Szeghalom székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 7. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:

 (Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „7.  Füzesgyarmat I.”

 3.  Az R. 1. mellékletében a Szeghalom székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 12. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:

 (Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „12.  Kondoros II.”

 4.  Az R. 1. mellékletében a Szeghalom székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 17. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:

(Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „17.  Szeghalom I.”

 5.  Az R. 1. mellékletében a Szeghalom székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 18. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:

 (Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „18.  Vésztő I.”
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 6.  Az  R. 1.  mellékletében a  Székesfehérvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 46. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

 (Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „46.  Seregélyes III.”

 7.  Az  R. 1.  mellékletében a  Győr székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 17. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

 (Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „17.  Gönyű II.”

 8.  Az  R. 1.  mellékletében a  Győr székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 26. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

 (Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „26.  Győrújbarát II.”

 9.  Az  R. 1.  mellékletében az  Eger székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 25. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „25.  Füzesabony I.”

 10.  Az  R. 1.  mellékletében a  Szolnok székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 5. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

 (Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „5.  Kengyel II.”

 11.  Az  R. 1.  mellékletében az  Esztergom székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 22. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

 (Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „22.  Tokod II.”

 12.  Az  R. 1.  mellékletében az  Érd székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 8. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „8.  Diósd III.”

 13.  Az  R. 1.  mellékletében a  Monor székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 1. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „1.  Alsónémedi II.”
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 14.  Az R. 1. mellékletében a Dombóvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 40. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:

 (Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „40.  Szakály I.”

 15.  Az  R. 1.  mellékletében a  Sárvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség táblázat 51. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

 (Sorszám  Település  Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „51. Pósfa III.”

A földművelésügyi miniszter 81/2016. (XII. 14.) FM rendelete
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 
módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 6. és 7.  pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 7. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 81/2016. (XII. 14.) FM rendelethez

 1. Az R. 7. számú melléklete a következő 1.4.1.1. ponttal egészül ki:
„1.4.1.1. Apricot chlorotic leafroll phytoplasma
A fertőzött szaporítóanyagot termő területeket és azok növényállományát haladéktalanul zárlat alá kell helyezni. 
A fertőzés tüneteit mutató, valamint a károsító kimutatására alkalmas laboratóriumi vizsgálatok alapján fertőzöttnek 
minősített növényeket és azok közvetlen környezetében lévő gazdanövényeket égetéssel meg kell semmisíteni. 
A zárlat alá helyezett területre a fitoplazmát terjesztő vektorok ellen határidőre megszabott kötelező védekezést kell 
elrendelni. A zárlat a fertőzött növények megsemmisítése és a vektoroktól való mentesség elérése után oldható fel.
A fertőzött gyümölcstermő ültetvényeket haladéktalanul zárlat alá kell helyezni. A  fertőzött növényállományra 
a  fitoplazmát terjesztő vektorok ellen határidőre megszabott kötelező védekezést kell elrendelni. A  zárlat 
a vektoroktól való mentesség elérése után oldható fel. A vektormentesség folyamatos biztosítását az ültetvényben 
a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a zárlat feloldása után meghatározott terv szerint ellenőriznie kell.”

 2. Az R. 7. számú melléklet 1.4.1.2.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.4.1.2.1. Grapevine flavescence dorée (FD) phytoplasma jelenlétének laboratóriumi vizsgálattal szőlőnövényből 
történt kimutatásakor a  fertőzött növényanyagot, valamint az  azokat termő területet zárlat alá kell helyezni és 
haladéktalanul körülhatárolt területet kell kijelölni.”

 3. Az R. 7. számú melléklet 1.4.1.2.3. pont a) alpontja helyébe a következő alpont lép:
(A fertőzött területen az alábbi hatósági intézkedéseket kell elrendelni a károsító felszámolására:)
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„a) a  terület összes szőlőtermő állományát ellenőrizni kell vizuális és intenzív mintavételen alapuló laboratóriumi 
vizsgálattal; a  fertőzött növényeken túlmenően a  szőlő sárgaság betegség (a  továbbiakban: szőlő sárgaság) 
jellegzetes tüneteit mutató minden növényt gyökérzetével együtt meg kell semmisíteni;”

 4. Az R. 7. számú melléklet 1.4.1.2.8.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.4.1.2.8.2. A fővárosi és megyei kormányhivatalnak szemle során ellenőriznie kell, hogy a termelő vagy tulajdonos 
eleget tett-e a  szőlő sárgaság miatti zárlatot és a  terület körülhatárolását elrendelő határozatban megállapított 
művelési, gondozási, kötelező védekezési kötelezettségnek. Ha a  termelő vagy tulajdonos nem tett eleget ennek 
a  kötelezettségnek, elhanyagolt ültetvényét, mint a  környező szőlőterületekre jelentős növényegészségügyi 
kockázatot hordozó növényeket, gyökérzettel együtt ki kell vágnia és meg kell semmisítenie.”
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 32/2016. (XII. 14.) OGY határozata
a Kúria elnökének a Kúria 2015. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati 
normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról*

Az Országgyűlés a Kúria elnökének a Kúria 2015. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati 
normakontroll körében címmel benyújtott beszámolóját elfogadja.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Hegedűs Lorántné s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 33/2016. (XII. 14.) OGY határozata
az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. évi beszámolója elfogadásáról**

Az Országgyűlés az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. évi beszámolóját elfogadja.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Hegedűs Lorántné s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 34/2016. (XII. 14.) OGY határozata
az ügyészség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról***

Az Országgyűlés az ügyészség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Hegedűs Lorántné s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

    * A határozatot az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
  ** A határozatot az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 199. szám 81891

A köztársasági elnök 472/2016. (XII. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Nagy Pétert 
a 2016. december 15. napjától 2019. december 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06432-2/2016.

A köztársasági elnök 473/2016. (XII. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
2011. évi CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – 
dr. Szentirmay Andreát a 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06432-3/2016.

A köztársasági elnök 474/2016. (XII. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Antal Reginát 
2017. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06432-4/2016.
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A köztársasági elnök 475/2016. (XII. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Berczeli Sándort 
2017. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06432-5/2016.

A köztársasági elnök 476/2016. (XII. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gál Zsófia Líviát 
2017. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06432-6/2016.

A köztársasági elnök 477/2016. (XII. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
2011. évi CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – 
dr. Horváth-Papp Esztert 2017. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06432-7/2016.
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A köztársasági elnök 478/2016. (XII. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Karpiák Gabriellát 
2017. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06432-8/2016.

A köztársasági elnök 479/2016. (XII. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Pfeffer Reginát 
2017. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06432-9/2016.

A köztársasági elnök 480/2016. (XII. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szentpáli Juditot 
2017. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06432-10/2016.



81894 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 199. szám 

A köztársasági elnök 481/2016. (XII. 14.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
2011. évi CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – 
dr. Varga Mónika Katalint 2017. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2016. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06432-11/2016.

A köztársasági elnök 482/2016. (XII. 14.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – az Eszterházy Károly Egyetemen Dr. Liptai 
Kálmán Csaba főiskolai tanárt a 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom 
a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2016. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. december 2.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/06262-2/2016.

A köztársasági elnök 483/2016. (XII. 14.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – az  Állatorvostudományi Egyetemen 
Dr. Sótonyi Péter Tamás egyetemi tanárt a 2017. január 1. napjától 2019. szeptember 26. napjáig terjedő időtartamra 
megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2016. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. december 2. 

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/06263-2/2016.

A köztársasági elnök 484/2016. (XII. 14.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a  Pallasz Athéné Egyetemen Dr. Ailer 
Piroska Gyöngyi főiskolai tanárt a 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom 
a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2016. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. december 8.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/06523-2/2016.

A Kormány 1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges 

intézkedésekről szóló 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat (a  továbbiakban: H.) 3.  pont a)  alpontja szerinti feladat 
megvalósításáról a H. 2. pontjára tekintettel átcsoportosított, illetve 2017-ben átcsoportosításra kerülő előirányzat 
terhére a Magyar Corvin-lánc Testület részére nyújtott költségvetési támogatás nyújtásával gondoskodjon;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. február 28.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Budapest 29772/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a  1146 Budapest, Hermina út 45. szám alatti műemlékingatlan felújítása során felmerülő 
– az 1. pontban meghatározottak szerint nem fedezett – többletköltségek fedezetéül szolgáló forrásnak a központi 



81896 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 199. szám 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

költségvetés XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások Fejezete javára történő biztosításáról 
a Magyar Corvin-lánc Testület számára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. visszavonja a H. 3. pont b) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1754/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 
szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontjának k) alpontjában az „ , az ENKSZ Zrt. 
és a KAF Zrt.” szövegrész helyébe az „és az ENKSZ Zrt.” szöveg lép.

 2.  Hatályát veszti a Korm. határozat 3. pont f ) alpontja.
 3.  Ez a határozat a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 131/2016. (XII. 14.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (8)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az oktatásért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –

a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán
dr. Véghseő Tamás főiskolai tanárt

– a 2017. január 4-étől 2022. január 3-áig terjedő időtartamra –

a rektori teendők ellátásával ismételten megbízom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök


	2016. évi CXLI. törvény
	a Magyar Corvin-lánc Testületről*

	2016. évi CXLII. törvény
	az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

	2016. évi CXLIII. törvény
	energetikai tárgyú törvények módosításáról*

	2016. évi CXLIV. törvény
	a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

	2016. évi CXLV. törvény
	egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról*

	2016. évi CXLVI. törvény
	a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról*

	2016. évi CXLVII. törvény
	egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről*

	2016. évi CXLVIII. törvény
	a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosításáról*

	2016. évi CXLIX. törvény
	a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefü

	A Kormány 413/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
	a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
	a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 12/2016. (XII. 14.) MEKH rendelete
	a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 32/2016. (XII. 14.) MvM rendelete
	a kulturális örökség védelmével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 49/2016. (XII. 14.) BM rendelete
	az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 50/2016. (XII. 14.) BM rendelete
	az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 2

	A belügyminiszter 51/2016. (XII. 14.) BM rendelete
	a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 81/2016. (XII. 14.) FM rendelete
	a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

	Az Országgyűlés 32/2016. (XII. 14.) OGY határozata
	a Kúria elnökének a Kúria 2015. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról*

	Az Országgyűlés 33/2016. (XII. 14.) OGY határozata
	az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. évi beszámolója elfogadásáról**

	Az Országgyűlés 34/2016. (XII. 14.) OGY határozata
	az ügyészség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról***

	A köztársasági elnök 472/2016. (XII. 14.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 473/2016. (XII. 14.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 474/2016. (XII. 14.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 475/2016. (XII. 14.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 476/2016. (XII. 14.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 477/2016. (XII. 14.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 478/2016. (XII. 14.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 479/2016. (XII. 14.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 480/2016. (XII. 14.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 481/2016. (XII. 14.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 482/2016. (XII. 14.) KE határozata
	rektori megbízásról

	A köztársasági elnök 483/2016. (XII. 14.) KE határozata
	rektori megbízásról

	A köztársasági elnök 484/2016. (XII. 14.) KE határozata
	rektori megbízásról

	A Kormány 1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
	a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1754/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
	a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról

	A miniszterelnök 131/2016. (XII. 14.) ME határozata
	főiskolai rektor megbízásáról
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