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II. Törvények

2018. évi I. törvény
az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról*

Mi, az  Országgyűlés tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a  történelem ura, s azok, akik a  történelem menetét más 
forrásból igyekszünk megérteni,
– emlékezve történelmi elődünk, az erdélyi országgyűlés 1568. évi, tordai vallásügyi törvényére, amely a világon először foglalta 
törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, kimondva, hogy „a hit Istennek ajándéka”;
– kiemelve, hogy az erdélyi országgyűlés a reformáció eszmeiségéből fakadó törvénnyel a hitelvi sokszínűség mellett kötelezte 
el magát, aminek köszönhetően a  reformáció különböző ágai szabadon és békés úton alakulhattak önálló egyházzá, lehetővé 
téve, hogy a későbbi évtizedekben kialakulhasson a négy bevett vallás (a katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius) 
felekezeti rendszere, megteremtve ezzel az  eltérő hitelvet valló emberek és közösségeik jogegyenlőséget biztosító békés 
együttélésének alapvető feltételeit;
– elismerve, hogy a  tordai törvényben foglalt eszmeiség, a  közösség vallási önrendelkezése a  modern demokrácia egyik 
előzményeként is értékelhető, amely a  történelmi fejlődés során a nyugati civilizációban általános elismerést nyert, és amelyet 
méltán tekinthetünk a keresztény Európa egyik alapértékének,
a következő törvényt alkotjuk:

1. §  Az Országgyűlés az 1568. évi erdélyi országgyűlés által Tordán elfogadott vallásügyi törvény emlékét és a magyar 
nemzet szellemi öröksége részeként annak jelentőségét törvényben örökíti meg.

2. §  Az Országgyűlés január 13. napját a Vallásszabadság Napjává nyilvánítja.

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

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

2018. évi II. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról**

1. § (1) A  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény (a  továbbiakban: VET) 3.  § 36.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„36. Közcélú hálózat: olyan átviteli, elosztó vagy termelői elosztó hálózat, amely szükséges a  villamosenergia-
rendszer biztonságos és hatékony működéséhez, illetve a megújuló energiát termelő erőművek csatlakoztatásához;”

 (2) A VET 3. § 71. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„71. Villamosmű: az erőmű, az átviteli, az elosztó és a termelői elosztó hálózat;”

 * A törvényt az Országgyűlés a 2018. február 20-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2018. február 20-i ülésnapján fogadta el.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 29. szám 1263

 (3) A VET 3. §-a a következő 78. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„78. Termelői elosztó hálózat: az  elosztó tulajdonában lévő olyan hálózat, amely több, a  Kormány rendeletében 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősített, nem engedélyköteles kiserőmű által 
megtermelt villamos energiát juttatja el az elosztó hálózathoz. A termelői elosztó hálózathoz felhasználó és vételező 
abban az  esetben csatlakozhat, ha tudomásul veszi, hogy az  elosztónak nem kell betartania a  villamosenergia-
szolgáltatás általános minőségi kritériumai közül azokat, amelyek a  termelői elosztó hálózaton szállítható, 
a vezetékek terhelhetősége alapján számított maximális teljesítményt korlátozzák.”

2. §  A VET 11. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A kötelező átvételi, illetve a (2) bekezdés a) pontja szerinti prémium típusú támogatási jogosultságok csak
a) a telephely változása tekintetében vagy
b) a (7) és a (8) bekezdés szerint figyelembe vett támogatás változása esetén, e változással arányosan
módosíthatóak.”

3. §  A VET a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A.  § (1) Az  elosztó a  nem engedélyköteles kiserőmű esetében a  csatlakozást igénylő kérésére köteles 
középfeszültségű csatlakozási pontot biztosítani az erőmű elhelyezésére szolgáló telek határán. A csatlakozási pont 
biztosításának határidejét és a megvalósításának részletes szabályait a kormány rendeletben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti csatlakozási pont biztosításához szükséges, az elosztó hálózathoz kapcsolódó átalakító- 
és kapcsolóberendezés létesítését vagy fejlesztését az elosztó köteles a saját költségén megvalósítani.”

4. §  A VET 146/A. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  nem engedélyköteles kiserőmű esetében rendszerhasználónként mind szabadvezeték, mind földkábel 
esetén összesen legfeljebb 3000 méter hosszúságú, termelői elosztó hálózathoz tartozó vezeték és közcélú 
hálózathoz tartozó vezeték létesítése, továbbá a csatlakozási pont biztosításához szükséges, az elosztó hálózathoz 
tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés létesítése vagy fejlesztése díjmentes.”

5. §  A VET 170. § (1) bekezdése a következő 55. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„55. a  nem engedélyköteles kiserőművek középfeszültségű csatlakozási pontja elosztó általi biztosításának 
határidejét és megvalósításának részletes szabályait,
(rendeletben állapítsa meg.)”

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

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

2018. évi III. törvény
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról*

1. §  A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV.  törvény (a  továbbiakban: Hdt.) 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„14/A. § Azon volt hadiárva, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de
a) a  pénzellátását a  hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933.  évi VII.  törvénycikk 6.  § 
(1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették,
b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették,

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. február 20-i ülésnapján fogadta el.
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c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy
d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette,
egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek mértéke – figyelemmel a  26/A.  §-ban 
foglaltakra – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 34,04%-ának megfelelő összeg.”

2. §  A Hdt. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A. § Azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett 
veszteségen alapul, de
a) a  pénzellátását a  hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933.  évi VII.  törvénycikk 6.  § 
(1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették,
b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették,
c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy
d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette,
egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek mértéke – figyelemmel a  26/A.  §-ban 
foglaltakra – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 34,04%-ának megfelelő összeg.”

3. §  A Hdt. a következő 31. §-sal egészül ki:
„31. § (1) E törvénynek a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2018. évi III. törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtv.) megállapított 14/A.  §-át, valamint 15/A.  §-át a  Módtv. hatálybalépését megelőzően 
megállapított ellátásokra is alkalmazni kell.
(2) E  törvénynek a  Módtv.-vel megállapított 14/A.  §-ában, valamint 15/A.  §-ában megállapított mértékű járadék 
(a  továbbiakban: emelt összeg) 2018. január 1-től illeti meg a  jogosultat. A  2018. január 1-jét követően kifizetett 
járadék és az  emelt összeg közötti különbözet kifizetéséről a  Módtv. hatálybalépését követő hónapban kell 
gondoskodni.”

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

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

2018. évi IV. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló  
2017. évi CXCI. törvény módosításáról*

1. §  A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017.  évi  
CXCI. törvény a következő 16–18. §-sal egészül ki:
„16.  § (1) A  Magyar Nemzeti Bank – ideértve annak szerveit is – (a továbbiakban: MNB), a  hatáskörébe tartozó 
döntések ellen 2018. január 1-jét megelőzően indított, jogerősen még el nem bírált bírósági eljárásban – ide 
nem értve a  felülvizsgálati eljárást –, valamint az  e  perek kapcsán indított perújítás során a  keresetlevélben 
állított, valamint az  MNB által hivatalból észlelt jogsérelem orvoslása érdekében az  eljárást befejező határozat 
meghozataláig eljárást indíthat.
(2) Az  MNB az  (1)  bekezdés szerinti eljárásának megindításáról – a  jogsérelem pontos megjelölésével – 
haladéktalanul értesíti a  bíróságot és az  ügyfelet. Az  MNB az  eljárásban kizárólag az  értesítésben megjelölt 
jogsérelmek orvoslása érdekében szükséges eljárási cselekményeket végezhet. A  bíróság eljárását az  MNB 
eljárásának befejezéséig felfüggeszti.
(3) Az MNB az (1) bekezdés szerinti eljárása során a megtámadott döntést annak megsemmisítése vagy visszavonása 
helyett, a hatályvesztés időpontjának pontos megjelölésével hatályon kívül helyezheti. Ez esetben a hatályon kívül 
helyezés időpontjára tekintettel – azzal megegyező időpontban – hozza meg új döntését, kivéve, ha az új döntés 
meghozatala okafogyottá vált. A döntéseket az MNB egybefoglalhatja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. február 20-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Az MNB (3) bekezdés szerinti döntései a megtámadott döntéshez képest
a) kötelezettséget nem tehetnek terhesebbé,
b) nem állapíthatnak meg a  megtámadott közigazgatási döntésben foglalt kötelezettségen túli egyéb 
kötelezettséget,
c) nem állapíthatják meg a  megtámadott közigazgatási döntésben foglalt magatartáson túli egyéb magatartás 
jogellenességét, valamint
d) nem vonhatnak el vagy korlátozhatnak jogosultságot.
(5) Ha a  megtámadott döntés fizetési kötelezettséget ír elő, az  új döntésben az  MNB akként rendelkezhet, hogy 
a  fizetési kötelezettség megfizetettnek tekintendő a  megtámadott döntés folytán teljesített fizetési kötelezettség 
erejéig.
(6) Az MNB a jogsérelem orvoslása érdekében hozott döntéséről haladéktalanul értesíti a bíróságot. Az értesítéshez 
csatolni kell a döntés másolatát.
(7) Ha az  MNB a  jogsérelem orvoslása érdekében indított eljárást harminc napon belül nem fejezi be, erről és 
a megtett eljárási cselekményekről tájékoztatja a bíróságot. A tájékoztatás tartalma alapján vagy annak elmaradása 
esetén a bíróság az eljárást folytathatja. Ha az MNB a felfüggesztő végzés közlésétől számított harminc napon belül 
nem ad tájékoztatást, a bíróság az eljárást folytatja. A tájékoztatás elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
(8) A  bíróság az  MNB-nek a  jogsérelem orvoslására tett cselekményére tekintettel nyilatkozattételre hívja fel 
a  felperest. Ha a  felperes nyilatkozata szerint a  cselekmény a  kereseti kérelemnek nem tesz eleget, a  felperes 
a keresetét a jogsérelem orvoslása érdekében tett cselekményre is kiterjesztheti.
(9) Ha a felperes a bíróság által meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, és a jogsérelem orvoslása érdekében 
tett cselekmény a  kereseti kérelemnek eleget tett, a  bíróság az  eljárást megszünteti, és az  alperest a  felperes 
perköltségének megfizetésére kötelezi. Az  eljárás részben való megszüntetése folytán az  MNB-t terhelő költségek 
megfizetéséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt.
(10) Az e § szerinti, első fokon folyamatban lévő perekben a Fővárosi Törvényszék jár el. Az ügyeket a közigazgatási 
és munkaügyi bíróság megküldi a Fővárosi Törvényszéknek.
17.  § Az MNB hatáskörébe tartozó döntések ellen 2018. január 1-jét követően indított közigazgatási perben  
– ide nem értve a felülvizsgálati eljárást –, valamint az e perek kapcsán indított perújítás esetén a keresetlevélben 
állított, valamint az  MNB által hivatalból észlelt jogsérelem orvoslása érdekében az  eljárást befejező határozat 
meghozataláig eljárást indíthat, amely során a 16. § (2)–(5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
18.  § (1) Az  MNB-nek a  döntés saját hatáskörben történő visszavonása esetén a  16.  § (2)–(3) és (5)  bekezdését 
megfelelően alkalmazni kell.
(2) A 16. § (2)–(5) bekezdésének megfelelő alkalmazásával jogosult az MNB a döntés közlésétől számított egy éven 
túl, de legkésőbb öt éven belül a döntés saját hatáskörben történő módosítására vagy visszavonására.”

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

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 6/2018. (III. 1.) NGM rendelete
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88.  § (4)  bekezdés a)  pont ad)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) 
MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló 2016. november 21-i (EU) 2016/2066 
bizottsági rendelet 1. cikkével kapcsolatban a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. § (1) A MüM rendelet 4/a. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A MüM rendelet 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

4. §  Ez a  rendelet a  statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló 2016. november 21-i (EU) 2016/2066 
bizottsági rendelet 1. cikkével kapcsolatban a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 6/2018. (III. 1.) NGM rendelethez
„4/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez
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2. melléklet a 6/2018. (III. 1.) NGM rendelethez

 1. A MüM rendelet 5. számú melléklet „(C) A munkabaleset adatai:” alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„7. A baleset földrajzi helye:
Az a  földrajzi hely, ahol a  munkavállaló munkabalesete bekövetkezett. Magyarországon történt munkabaleset 
esetén szövegesen be kell írni a munkabaleset helyét a pontos cím (irányítószám, helységnév, közterület, házszám) 
megjelölésével. A  kódnégyzetekbe a  jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, a  területi számjelrendszerről szóló 
miniszteri rendeletben szereplő, az  adott helységhez (településhez) tartozó településazonosító törzsszámot kell 
beírni.
Példa a rovat helyes kitöltésére:
A munkabaleset helyszíne a munkáltató Vezseny, Fő út 23. szám alatti telephelye.

7. A baleset földrajzi helye: 5093 Vezseny, Fő út 23. 2 1 1 5 7

Ha a munkabaleset lakott területen kívül következett be, és egyértelműen nem állapítható meg a település, akkor 
a  munkabaleset helyszíne szerinti megyét kell figyelembe venni, és a  megyén belül legközelebb eső település 
nevét és településazonosító törzsszámát kell beírni. Közúton történt munkabaleset esetén a közút számát és a km 
szelvényét kell feltüntetni. Ismeretlen közút vagy magánút esetén a  munkabaleset helyszíne szerinti megyét kell 
figyelembe venni, és a megyén belül legközelebb eső település nevét és településazonosító törzsszámát kell beírni.
Abban az  esetben, ha a  munkabaleset külföldön következett be, akkor szövegesen be kell írni az  ország és 
a  település nevét. A  kódnégyzetekbe EU-tagállamok esetén a  jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, az  Eurostat 
által kiadott NUTS kódokat kell beírni, az  első két kódnégyzetbe az  országot jelölő betűket, a  következő 
három kódnégyzetbe a  munkabaleset helyszíne szerinti megyekódot. Nem EU-tagállam esetén az  első három 
kódnégyzetbe a NEU kifejezést, ha nem áll rendelkezésre egyértelmű információ a munkabaleset földrajzi helyéről, 
akkor az UNK kifejezést kell beírni.
Például: ha a  munkabaleset Németországban, Hamburg közeli autópályán történt, akkor a  rovatot az  alábbiak 
szerint kell kitölteni:

7. A baleset földrajzi helye: Németország, Hamburg D E 6 0 0
”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 93/2018. (III. 1.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Anthony Mukwita rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Zambiai Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, berlini székhellyel.

Budapest, 2018. február 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. február 19.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00736-2/2018.

A köztársasági elnök 94/2018. (III. 1.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Zwelethu Mnisi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Szváziföldi Királyság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, genfi székhellyel.

Budapest, 2018. február 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. február 19.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00738-2/2018.
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A köztársasági elnök 95/2018. (III. 1.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Ana Piedad Jaramillo Restrepo rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Kolumbiai Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2018. február 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. február 19.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00786-2/2018.
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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.
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