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Törvények

2018. évi CXXXVI. törvény
egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról*
1. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása
1. §		
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény alapján az államot megillető elővásárlási illetve
vételi jogot az ott meghatározott módon az NFA gyakorolja.”
2. §		
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében és 22. § (2) bekezdésében a „jogerős”
szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg lép.

2. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása
3. §		
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 5. § 10. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„10. helyben lakó szomszéd: az a helyben lakó, vagy az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát
képező föld fekvése szerinti településsel szomszédos település vonatkozásában helyben lakó, akinek a tulajdonában
vagy használatában lévő föld szomszédos az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező
földdel;”
4. §		
Az Ftv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott földművest – az elővásárlásra jogosultak sorrendjében –
megelőzi
a) a föld fekvése szerinti településen az elővásárlási joga gyakorlását megelőzően legalább 3 éve állattartó telepet
üzemeltető azon helyben lakó földműves, aki tulajdonszerzésének a célja az állattartáshoz szükséges és azzal
arányban álló takarmányszükséglet biztosítása és rendelkezik az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott állatsűrűséggel
aa) rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld eladása esetén szarvasmarhafélék, ló,
szamár, öszvér, juh, kecske vagy méh állatfajok vonatkozásában,
ab) szántó művelési ágban nyilvántartott föld eladása esetén az aa) alpontban fel nem sorolt állatfajok, valamint
tejhasznú szarvasmarha vonatkozásában, továbbá nyilvántartásba vett takarmány-vállalkozásnak minősül;
b) a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld eladása esetén az a földműves, aki számára
a tulajdonszerzés célja földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása,
vagy ökológiai gazdálkodás folytatása;
c) a kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld eladása esetén az a helyben lakó földműves, aki
számára a tulajdonszerzés célja kertészeti tevékenység folytatásához szükséges terület biztosítása;
d) a szántó művelési ágban nyilvántartott terület eladása esetén az a helyben lakó földműves, aki számára
a tulajdonszerzés célja vetőmagelőállításhoz szükséges terület biztosítása.”
5. §		
Az Ftv. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdésben meghatározottakon túl a 18. § (2) bekezdésében meghatározott elővásárlásra jogosultak
esetében az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmazni kell azt is, hogy a 18. § (2) bekezdés melyik pontjában
meghatározott célból gyakorolják az elővásárlási jogukat.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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6. §		
Az Ftv. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott előzetes vizsgálat eredményeként a mezőgazdasági igazgatási
szerv nem tagadja meg az adás-vételi szerződés jóváhagyását, és több elővásárlásra jogosult nyújtott be elfogadó
jognyilatkozatot, a mezőgazdasági igazgatási szerv – a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével –
az elővásárlásra jogosultakat és az adás-vételi szerződés szerinti vevőt a törvény által meghatározott sorrend alapján
rangsorolja, és arról jegyzéket készít.”
7. §		
Az Ftv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) Az adás-vételi szerződés jóváhagyására irányuló eljárásban az agrárgazdasági tevékenységet
folytatók kötelező tagságán, és a tagok egyenlő szavazati jogán alapuló, köztestületként működő Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a szerződéssel érintett föld fekvése szerinti területi szerve
(a továbbiakban: helyi földbizottság) állást foglal arról, hogy az adásvételi szerződés megfelel-e
a) a birtokviszonyok átláthatóságára,
b) a spekulatív földszerzések megelőzésére,
c) az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képező fölbirtokok kialakítására és
megőrzésére,
d) a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítésére,
e) az életvitelszerűen helyben lakó és gazdálkodó földművesek segítésére, és
f ) a mezőgazdaságban a generációváltás elősegítésére
vonatkozó általános agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekeknek.
(2) A 23. § (3) bekezdésben meghatározott esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv a rendelkezésére álló okiratok,
a jegyzékben szereplő valamennyi elővásárlásra jogosult elfogadó jognyilatkozatának és az általa készített jegyzék
másolatának megküldésével haladéktalanul megkeresi a helyi földbizottságot állásfoglalásának beszerzése céljából.
(3) Ha a 23. § (4) bekezdésben foglalt esetek valamelyike áll fenn, a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal
az eltéréssel, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv jegyzék nélkül keresi meg a helyi földbizottságot.
(4) A helyi földbizottságot a mezőgazdasági igazgatási szerv adás-vételi, valamint csere szerződést jóváhagyó, vagy
megtagadó határozatával kapcsolatos e törvény szerinti eljárásában az ügyfél jogállása, a mezőgazdasági igazgatási
szerv adás-vételi, valamint csere szerződést jóváhagyó, vagy megtagadó határozatának bírósági felülvizsgálata
vonatkozásában pedig keresetindítási jog illeti meg.”
8. §		
Az Ftv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A helyi földbizottság a feladatkörébe tartozó ügyben a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének
beérkezésétől számított 30 napon belül adja ki az állásfoglalását.
(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést és a jegyzékben szereplő valamennyi elővásárlásra jogosult
elfogadó jognyilatkozatát a köztudomású tények és legjobb ismeretei, valamint a (3) bekezdésben foglaltak szerint
beszerzett információk együttes – kormányrendeletben meghatározott módon történő – mérlegelése alapján
a 23/A. § (1) bekezdésében meghatározott szempontoknak való megfelelés vonatkozásában értékeli és támogatja
vagy nem támogatja.
(3) Az adásvételi szerződésnek a 23/A. § (1) bekezdésében meghatározott szempontoknak való megfelelése
értékelésének során figyelembe kell venni
a) a vevő vagy a jegyzékben szereplő elővásárlásra jogosult és közeli hozzátartozói tulajdonában, használatában
a föld fekvése szerinti településen, vagy annak közigazgatási határától számított húsz kilométeres körzetén belül
hány darab, mekkora térmértékű, művelési ágú és aranykorona értékű föld található és azok hol helyezkednek el;
b) a föld fekvése szerinti településen, vagy annak közigazgatási határától számított húsz kilométeres körzetén belül
az a mezőgazdasági termelőszervezet, amelyben a vevő, a jegyzékben szereplő elővásárlásra jogosult vagy ezen
személyek közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik, mekkora térmértékű és aranykorona értékű
földterület használója;
c) a vevő vagy a jegyzékben szereplő elővásárlásra jogosult az adásvételi szerződést megelőző három éven belül
kötöttek-e közeli hozzátartozójukkal földre vonatkozó jogügyletet, és ezen föld kinek a használatában áll;
d) a vevő vagy a jegyzékben szereplő elővásárlásra jogosult az adásvételi szerződés megkötését megelőző öt évben
tett-e a föld fekvése szerinti településen, vagy annak közigazgatási határától számított húsz kilométeres körzetén
belül található földre elővásárlóként elfogadó nyilatkozatot, de a jogügylet a szerződésszegése miatt nem ment
teljesedésbe;
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e) a föld adás-vétele mennyiben szolgálja a fiatal földműves, a pályakezdő gazdálkodó gazdaságátadással
összefüggő tulajdonszerzését;
f ) az elővásárlásra jogosult rendszeresen elfogadó jognyilatkozatot tesz-e olyan földre, amelyre elővásárlási joga
fennáll, anélkül, hogy annak megszerzését gazdaságának mérete indokolná;
g) az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti elővásárlásra jogosultak tulajdonában álló földek
birtokmérete
ga) között nagyságrendbeli különbözőség áll fenn,
gb) és a település üzemeinek átlagos mérete között nagyságrendbeli különbözőség áll fenn;
h) a földnek az ügylet szerinti ellenértéke alapos indok nélkül ne haladja meg
ha) erdőnek nem minősülő föld esetén a földnek – indexálással meghatározott – 20 éves termelési időszakra
számított jövedelemtermelő képességét,
hb) erdőnek minősülő föld esetében a földnek 50 éves termelési ciklusra számított jövedelemtermelő képességét
azzal, hogy az erdőtalaj és a faállomány értékét együttesen kell megállapítani, amelynek során az erdőtalaj értékét
az erdő örökös járadékából, míg a faállomány értékét a potenciális véghasználatból levezetett jelenérték szerint kell
kiszámítani,
továbbá a földön létesített ültetvény vagy felépítmény értékét nettó pótlásiköltség alapú értékbecsléssel kell
megállapítani.”
9. §		
Az Ftv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv – a 23. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott eseteken túl –
az adás-vételi szerződés jóváhagyását megtagadja
a) ha a helyi földbizottság az állásfoglalása alapján egyik elővásárlásra jogosulttal és az adás-vételi szerződés szerinti
vevővel sem támogatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását, míg csereszerződés esetén a helyi földbizottság
az állásfoglalása alapján bármelyik szerződő féllel nem támogatja a csereszerződés jóváhagyását,
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetekben.
(2) A mezőgazdasági igazgatási szervnek meg kell tagadnia az adás-vételi szerződés és a csereszerződés
jóváhagyását, ha
a) utóbb megállapítja, hogy a 23. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az adás-vételi szerződés jóváhagyása
megtagadásának lett volna helye, vagy
b) a helyi földbizottság által támogatott elővásárlásra jogosulttal vagy jogosultakkal, illetve az adás-vételi szerződés
szerinti vevővel szemben megállapítja, hogy
ba) a birtokában álló föld jogellenes más célú hasznosítása, vagy a hasznosítási kötelezettség megsértése miatt
az ingatlanügyi hatóság – az adás-vételi szerződés közlését megelőző 5 éven belül – véglegesen földvédelmi
bírságot szabott ki;
bb) jogerősen megállapított földhasználati díjtartozása áll fenn;
bc) a földszerzéshez vállalt kötelezettség megsértése miatt a mezőgazdasági igazgatási szerv – az adás-vételi
szerződés közlését megelőző 5 éven belül – véglegesen mulasztási bírságot szabott ki.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a mezőgazdasági igazgatási szerv – az adás-vételi szerződés vagy
a csereszerződés jóváhagyását támogató helyi földbizottsági állásfoglalás ellenére – megtagadhatja az adás-vételi
szerződés jóváhagyását, ha álláspontja szerint fennállnak a 24. § (2) bekezdésben meghatározottak szerinti
körülmények.
(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv a (2) bekezdés b) pont ba) alpontjának, valamint a (3) bekezdés alkalmazása
során a helyi földbizottság állásfoglalását az adás-vételi szerződést, csereszerződést jóváhagyó, vagy azt megtagadó
határozata meghozatalakor mint ügyféli nyilatkozatot veszi figyelembe, és ennek megfelelő alkalmazásával dönt
az abban foglaltak figyelembe vételéről.”
10. §		
Az Ftv. 30. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a 27. §-ban foglaltak alapján az adás-vételi szerződés jóváhagyását
megtagadja, erről a 27. §
a) (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a helyi földbizottság állásfoglalásának beérkezése napját követő naptól
számított 8 napon;
b) (2) bekezdésében meghatározott esetben a helyi földbizottság állásfoglalásának beérkezése napját követő naptól
számított 15 napon
belül döntést hoz.
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(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1)–(3) bekezdésben meghatározott döntését közli az eladóval,
az adás-vételi szerződés szerinti vevővel, valamint azokkal az elővásárlásra jogosultakkal, akik az adás-vételi
szerződésre elfogadó jognyilatkozatot tettek, továbbá a helyi földbizottsággal.
(5) A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye. A közigazgatási perben
a bíróság a mezőgazdasági igazgatási szerv döntését nem változtathatja meg.”
11. §		
Az Ftv. a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § Csere esetében a helyi földbizottság állásfoglalását a 24. és 27. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával
adja ki azzal, hogy vizsgálja, hogy a föld cseréje esetén mennyiben szolgálja legalább az egyik szerződő félnél
a birtokösszevonást.”
12. §		
Az Ftv. a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) A földnek a 67/A. § alapján vételi jog érvényesítésével történő megszerzésének jóváhagyására irányuló
eljárásban az eladó alatt a tulajdonost, a vevő alatt a vételi jog jogosultját, adás-vételi szerződés alatt a vételi jogot
érvényesítő nyilatkozatot kell érteni.
(2) A föld tulajdonjogának a 67/A. § alapján vételi jog érvényesítésével történő megszerzésének jóváhagyására
irányuló eljárásban figyelmen kívül kell hagyni az elővásárlási jogról, az elővásárlásra jogosultakról, az elővásárlásra
jogosult elfogadó jognyilatkozatáról, a jegyzékről, valamint a tulajdonos választási jogáról szóló rendelkezéseket.
Az eljárásban nem kell megkeresni a helyi földbizottságot az állásfoglalásának beszerzése céljából. A jóváhagyás
megadását meg kell tagadni, ha a vételár teljesítésére a vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat megtételétől
számított 30 napon belül nem került sor, amely esetben úgy kell tekinteni, hogy a jogosult vételi jogát nem
gyakorolta.”
13. §

(1) Az Ftv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A föld tulajdonosa, haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvező (e fejezetben a továbbiakban
együtt: használatba adó) a föld használatát, hasznosítását az e törvényben meghatározott módon és mértékben
az e törvényben meghatározott természetes személy, valamint jogi személy javára haszonbérlet, szívességi
földhasználat, továbbá az (1a) bekezdésben meghatározott rekreációs célú földhasználat jogcímén engedheti át.”
(2) Az Ftv. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szívességi földhasználat tartalmára vonatkozó szabályokat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvény állapítja meg
azzal, hogy e földhasználatokra a 39–43. §-ban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell.”

14. §		
Az Ftv. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontjával megegyező ranghelyen illeti meg előhaszonbérleti jog
a) a föld fekvése szerinti településen az előhaszonbérleti joga gyakorlását megelőzően legalább 3 éve állattartó
telepet üzemeltető azon helyben lakó földművest vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezetet,
aki, illetve amely haszonbérletének a célja az állattartáshoz szükséges és azzal arányban álló takarmányszükséglet
biztosítása és rendelkezik az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott állatsűrűséggel
aa) rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén
szarvasmarhafélék, ló, szamár, öszvér, juh, kecske vagy méh állatfajok vonatkozásában,
ab) szántó művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén az aa) alpontban fel nem sorolt állatfajok,
valamint tejhasznú szarvasmarha vonatkozásában, továbbá nyilvántartásba vett takarmány-vállalkozásnak minősül;
b) a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén azt a helyben lakó
földművest, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezetet, aki vagy amely számára a haszonbérlet
célja földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai
gazdálkodás folytatása;
c) kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén azt a helyben lakó
földművest, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezetet, aki vagy amely számára a haszonbérlet
célja kertészeti tevékenység folytatásához szükséges terület biztosítása;
d) szántó művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén azt a helyben lakó földművest, vagy
helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezetet, aki vagy amely számára a haszonbérlet célja szaporítóanyagelőállításhoz szükséges terület biztosítása.”
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15. §		
Az Ftv. 55. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.”
16. §

(1) Az Ftv. 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások, vállalások és tilalmak betartását
a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi.”
(2) Az Ftv. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzése során megállapítja, hogy a tulajdonos, illetve a földhasználó
a) nem tartotta be a szerzéshez vállalt kötelezettségeket, vagy a szerzéshez szükséges feltétellel nem rendelkezik
b) a szerzés feltételeként az e törvényben előírt meghatározott célú földhasználattól, tevékenységtől tartósan eltért,
c) földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezeti minősége bármely okból megszűnt, vagy
d) az e törvényben meghatározott határidőn belül a hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződést nem nyújtotta be
a hatósághoz, vagy – adás-vétel, illetve a haszonbérlet esetén az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlása
céljából a 21. § (1) bekezdésében vagy a 49. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a jegyzőhöz,
felhívja a figyelmét a jogszabálysértésre, és határidő megállapításával a figyelmeztetést tartalmazó döntésben
felszólítja a jogszerű állapot helyreállítására.”

17. §		
Az Ftv. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § Ha a 63. §-ban foglalt bírság kiszabása ellenére a földhasználó 6 hónap elteltével sem állítja helyre a jogszerű
állapotot, a mezőgazdasági igazgatási szerv – az erdőnek minősülő föld kivételével – a 65. §-ban meghatározottak
szerint intézkedik a föld kényszerhasznosításba adásáról.”
18. §		
Az Ftv. a következő 67/A. §-sal egészül ki:
„67/A. § (1) Ha a 63. §-ban foglalt bírság kiszabása ellenére a földtulajdonos 6 hónap elteltével sem állítja helyre
a jogszerű állapotot, úgy
a) a jegyzékben szereplő és a helyi földbizottság által támogatott személyt az akkor fennálló elővásárlási ranghelyük
alapján, majd ezt követően
b) az államot
az érintett földterület vonatkozásában az eredeti vételáron, e törvény alapján vételi jog illeti meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti több, azonos ranghelyen álló jogosult közül a mezőgazdasági igazgatási szerv
sorsolással állapítja meg a jogosultak sorrendjét.
(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv felhívja a jogosultak közül az első ranghelyen álló személyt vételi jogának
gyakorlására.
(4) A (3) bekezdés szerinti értesítéstől számított 60 napon belül gyakorolható a vételi jog a mezőgazdasági
igazgatási szerv felé közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
(5) Ha a jogosult nem nyilatkozik, vagy úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni vételi jogával, akkor a mezőgazdasági
igazgatási szerv a jegyzék szerint következő ranghelyen álló személyt hívja fel vételi jogának gyakorlására.
(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult hiányában, vagy e jogosult vételi jogának határidőben történő
gyakorlása hiányában a mezőgazdasági igazgatási szerv a vételi jog gyakorlására az államot hívja fel. Az állam
a vételi jogát a felhívás megérkezésétől számított 90 napon belül gyakorolhatja.
(7) A szerződés a (4) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételének napjával jön létre, arról a mezőgazdasági igazgatási
szerv értesíti a földtulajdonost.”
19. §		
Az Ftv. 72. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„i) a helyi földbizottság állásfoglalásának kialakítása során figyelembe veendő szempontok mérlegelésének módjára
vonatkozó követelményeket.”
20. §		
Az Ftv. a következő 73–75. §-sal egészül ki:
„73. § (1) Az egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról
szóló 2018. évi CXXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: 2018. évi CXXXVI. törvény) megállapított 23/A. §-t és 30. §
(5) bekezdését a 2018. évi CXXXVI. törvény hatályba lépésekor folyamatban lévő azon eljárásokban – a megismételt
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eljárásokat is ideértve – kell alkalmazni, amelyek esetében a mezőgazdasági igazgatási szerv még nem kereste meg
a helyi földbizottságot az állásfoglalása kiadása céljából.
(2) A 2018. évi CXXXVI. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárást a 2018. évi CXXXVI. törvény
hatálybalépése napját megelőző napon hatályos jogszabályok szerint kell lefolytatni, azzal, hogy
a) a bíróság a képviselő testületnek a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló döntését,
valamint a mezőgazdasági igazgatási szerv döntését nem változtathatja meg;
b) a képviselő testületnek a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló döntése ellen
jogorvoslat a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése ellen indított közigazgatási perben kezdeményezhető;
c) a megismételt eljárást a helyi földbizottság folytatja le, az annak során hozott helyi földbizottsági állásfoglalás
ellen jogorvoslati eljárás a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése ellen indított közigazgatási perben
kezdeményezhető.
74. § A 2018. évi CXXXVI. törvénnyel megállapított 24. és 27. §-t a 2018. évi CXXXVI. törvény hatályba lépését
követően kötött szerződések jóváhagyására irányuló eljárásban kell alkalmazni.
75. § (1) A 2018. évi CXXXVI. törvény hatályba lépését követően új feles bérleti és részesművelési szerződés nem
köthető.
(2) A 2018. évi CXXXVI. törvény hatálybalépésekor fennálló feles bérleti és részesművelési szerződések időbeli
hatályát a 2018. évi CXXXVI. törvény hatálybalépését követően meghosszabbítani nem lehet. A 2018. évi
CXXXVI. törvény hatálybalépését megelőzően kötött feles bérleti, valamint részes művelési megállapodások
2028. december 31. napjával e törvény erejénél fogva megszűnnek. A felek a szerződés megszűnését követően
kötelesek egymással elszámolni.”
21. §		
Hatályát veszti az Ftv.
a)
26. §-a,
b)
VI. Fejezete.

3. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása
22. §		
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.) 13. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Ha a szerző fél családi gazdálkodó, akkor az (1) bekezdésben foglaltakon túl a családi gazdaságot
nyilvántartásba vevő hatóság megnevezését, valamint a családi gazdaság nyilvántartási számát is tartalmaznia kell
a szerződésnek.”
23. §		
A Fétv. a következő 18/B. §-sal egészül ki:
„18/B. § (1) Ha a tulajdonszerzés célja a Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szaporítóanyagelőállítás folytatása, igazolni kell, hogy az elővásárlásra jogosultat a növénytermesztési hatóság földet használó és
a vetőmag táblát bejelentő szaporítóanyag-előállítóként nyilvántartásba vette.
(2) A Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés d) pontja alapján tett, az adás-vételi szerződésre vonatkozó elfogadó
nyilatkozat akkor vehető figyelembe, ha az elővásárlási joggal érintett földön nem áll fenn a föld használatát
harmadik személy számára az adás-vételi szerződés megkötését követő legalább három évre biztosító földhasználati
jogviszony.
(3) A Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti elővásárlási jog gyakorlása során az elővásárlási
jog jogosultjának az adás-vételi szerződésben vagy az elfogadó nyilatkozatban a jogutódra is kiterjedő hatállyal
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az elővásárlási joggal érintett föld teljes területét az azon fennálló
földhasználati jogviszonynak a nyilatkozat megtételének napján hatályos időtartamát követően, de legfeljebb
a tulajdonjog megszerzésétől számított három éven belül birtokba veszi, továbbá a birtokba lépéstől számított tíz
évből legalább hat évben az elővásárlási joggal érintett föld teljes területén saját nevében szaporítóanyag-előállítási
tevékenységet fog folytatni.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a mezőgazdasági igazgatási szerv a Földforgalmi törvény
23. §-a szerinti eljárásban vizsgálja.”
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24. §		
A Fétv. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a földrészlet közös tulajdonban áll, a hozzájáruláshoz a 71. § (3) és (4) bekezdésének alkalmazásával
az érintett személyek tulajdoni hányad alapján számított többségi döntése szükséges.”
25. §

(1) A Fétv. 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mezőgazdasági igazgatási szerv jogosult kezelni)
„a) a természetes személy ügyfél
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) állampolgárságára vonatkozó adatot,
ac) lakcímét,
ad) személyi azonosítóját a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó természetes személyek esetében,
ae) adóazonosító jelét vagy adószámát,
af ) kamarai tagsági azonosító számát.”
(2) A Fétv. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv az általa kezelt (1) bekezdés szerinti adatokat az ingatlanügyi hatóság
részére, valamint a 35. §-ban meghatározott módon, az (1) bekezdés szerinti adatok közül az ügyfél nevét vagy
megnevezését, lakcímét vagy székhelyét és az állampolgárságra vonatkozó adatát, valamint kamarai tagsági
azonosító számát a helyi földbizottság részére adhatja át.”

26. §		
A Fétv. a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § (1) A helyi földbizottság jogosult kezelni:
a) a 28. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti adatokat,
b) a 29. § (1) bekezdés a)–f ) és i)–j) pontok szerinti adatokat, valamint
c) a Földforgalmi törvény 24. § (4) bekezdése alapján tudomására jutott azon adatokat, amelyeket az eljárás során
az ügyfél a részére a felhívás alapján, tájékoztatásként adott.
(2) A helyi földbizottság részére az (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti adatokat térítésmentesen kell szolgáltatni.
(3) A helyi földbizottság az (1) bekezdésben foglaltak szerinti adatokat helyrajzi szám szerint is nyilvántartja.
(4) A helyi földbizottság az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat feladatkörében eljárva
a) az eljárás tárgyát képező ügyben,
b) az állásfoglalásával érintett más ügyben, valamint
c) egyedi azonosításra nem alkalmas módon statisztikai célból
használhatja fel.”
27. §		
A Fétv. a következő 55/B. §-sal egészül ki:
„55/B. § (1) Ha a haszonbérlet célja a Földforgalmi törvény 46. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szaporítóanyagelőállítás folytatása, igazolni kell, hogy az elővásárlásra jogosultat a növénytermesztési hatóság földet használó és
a vetőmag táblát bejelentő szaporítóanyag-előállítóként nyilvántartásba vette.
(2) A Földforgalmi törvény 46. § (3) bekezdés d) pontja szerinti előhaszonbérleti jog gyakorlása során
az előhaszonbérleti jog jogosultjának a haszonbérleti szerződésben vagy az elfogadó nyilatkozatban a jogutódra is
kiterjedő hatállyal kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a haszonbérlet időtartamának legalább kétharmad ideje
alatt az előhaszonbérleti joggal érintett föld teljes területén saját nevében szaporítóanyag-előállítási tevékenységet
fog folytatni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a mezőgazdasági igazgatási szerv a Földforgalmi
törvény 51. §-a szerinti eljárásban vizsgálja.”
28. §		
A Fétv. 95. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A földhasználó a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül köteles az ingatlanügyi
hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, kivéve, ha a földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás
a 95/A. § (1) bekezdése szerint hivatalból indul meg.”
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29. §		
A Fétv. 101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„101. § (1) A helyi földbizottság felhívására a vevő, illetve a jegyzékben szereplő elővásárlásra jogosult a Földforgalmi
törvény 24. § (3) bekezdése szerinti körülményekről tizenöt napos határidőn belül írásban köteles adatot
szolgáltatni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti időtartam a Földforgalmi törvény 24. § (1) bekezdése szerinti
időtartamba nem számít bele.”
30. §		
A Fétv. 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„102. § (1) A helyi földbizottság ülésén részt vehet az eladó, a vevő, az elővásárlási elfogadó nyilatkozatot tevő
személy.
(2) A helyi földbizottság ülésén tárgyalandó szerződésekről a Kamara internetes honlapján, illetve a Kamara
illetékes területi szerve hirdetőtábláján tájékoztatót tesz közzé az érintett ingatlanok helyrajzi számának és az ülés
helyszínének, időpontjának megjelölésével.
(3) A helyi földbizottság a felet szükség szerint meghallgathatja. A helyi földbizottságnak a felet annak kérelmére
meg kell hallgatnia.”
31. §		
A Fétv. 103. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„103. § A helyi földbizottság állásfoglalása tartalmazza:
a) az eljáró szervezet megnevezését,
b) az érintett természetes személy személyazonosító adatait,
c) az érintett földrészletek azonosítására szolgáló adatokat,
d) az érintett fél vonatkozásában a szerződés létrejötte támogatásának vagy nem támogatásának kimondását,
e) az indokolásban:
ea) a megállapított tényállást,
eb) az ügyfél által a helyi földbizottság felhívására a Földforgalmi törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltakról
szolgáltatott adatokat vagy az adatszolgáltatás hiányát,
ec) az állásfoglalás kialakításánál figyelembe vett és az állásfoglalást alátámasztó szempontokat,
ed) az ec) alpont szerinti szempontok kormányrendeletben előírt mérlegelésének eredményét,
f ) az állásfoglalás kiadásának dátumát, a kiadmányozó aláírását.”
32. §		
A Fétv. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„107. § Az 1. és 2. §, a 3–10. §, a 18/A–18/B. §, a 20. §, a 41–42. §, a 45. §, az 55/A–55/B. §, a 64–65. §, a 77. §
(1) bekezdése, a 89–90. §, a 101. §, a 103–103/C. §, a 105. §, a 106. § (2) bekezdése, a 110/C. §, a 111–119. § és
a 148. § az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján, a 142. § (1)–(3) bekezdése, (7) bekezdés a)–c) és f )–h) pontja és
(8) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”
33. §		
A Fétv. 108. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a bíróság döntése alapján az (1) bekezdés alapján megszűnt jog visszaállítása szükséges, azonban ezen jog
alaki vagy tartalmi hiba folytán az eredeti bejegyzése időpontjában hatályos jogszabályok alapján sem kerülhetett
volna bejegyzésre, az ingatlanügyi hatóság értesíti az ügyészt és az eljárását az ügyész vizsgálata és az az alapján
indított per befejezéséig felfüggeszti.
(5) A (4) bekezdés szerinti hibának kell tekinteni, ha
a) a használat jogának jogosultja jogi személy,
b) a haszonélvezeti jog vagy a használat joga az ingatlan-nyilvántartásba 2001. december 31-ét követően került
bejegyzésre jogi személy vagy nem magyar állampolgár jogosult javára,
c) a haszonélvezeti jog vagy a használat jogának bejegyzése iránti kérelem benyújtásakor az akkor hatályos
jogszabályok alapján a jog megszerzéséhez más hatóság által kiadott igazolás vagy engedély volt szükséges, és
ezen okiratokat az ügyfél nem nyújtotta be.”
34. §		
A Fétv. XVIII. Fejezete a következő 110/D. §-sal egészül ki:
„110/D. § (1) Az egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról
szóló 2018. évi CXXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: 2018. évi CXXXVI. törvény) megállapított 95. § (1) bekezdését
a 2018. évi CXXXVI. törvény hatálybalépését megelőzően kötött, de 2018. évi CXXXVI. törvény hatálybalépéséig
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a földhasználati nyilvántartásba még be nem jelentett részesművelési szerződés esetében a 2018. évi
CXXXVI. törvény hatálybalépését követően is alkalmazni kell.
(2) A 2018. évi CXXXVI. törvény hatálybalépését megelőzően kötött feles bérleti és részesművelési szerződésen
alapuló, de a földhasználati nyilvántartásba vétel céljából a 95. § (1) bekezdésben foglalt határidőn túl bejelentett
földhasználat bejegyzését az ingatlanügyi hatóság visszautasítja.
(3) A 2018. évi CXXXVI. törvénnyel megállapított 101. és 102. §-t a 2018. évi CXXXVI. törvény hatályba lépésekor
folyamatban lévő azon eljárásokban – a megismételt eljárásokat is ideértve – is alkalmazni kell, amelyek esetében
a mezőgazdasági igazgatási szerv még nem kereste meg a helyi földbizottságot az állásfoglalása kiadása céljából.
(4) A 2018. évi CXXXVI. törvénnyel megállapított 108. § (4) és (5) bekezdését a 2018. évi CXXXVI. törvény hatályba
lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
35. §		
A Fétv. 32. § (3) bekezdésében a „27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában” szövegrész helyébe a „27. §
(2) bekezdés b) pont ba) alpontjában” szöveg lép.
36. §		
Hatályát veszti a Fétv.
a)
9. § (5) bekezdése,
b)
29. § (1) bekezdés k) pontja,
c)
36. §-a,
d)
37. § (1) bekezdése,
e)
18. és 19. alcíme,
f)
95. § (4) bekezdésében a „ , részesművelés esetén a képviselő (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban
együtt: földhasználó” szövegrész,
g)
103/A.–103/C. §-a, és
h)
103/D. §-a.

4. Záró rendelkezések
37. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
38. §		
E törvény
a)
3–21. §-a, 23. §-a, 27. §-a, 29. és 31.§-a, valamint 36. § a) és g) pontja az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése
alapján,
b)
2. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2018. évi CXXXVII. törvény
egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról*
1. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása
1. §		
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 74. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(3) A természetvédelmi hatóság szükség esetén vagy a tulajdonos, vagy a használó kérésére gondoskodik
a riasztásban, befogásban, gyérítésben kellő szakértelemmel rendelkező szerv bevonásáról.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. decmber 12-i ülésnapján fogadta el.
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(4) A természetvédelmi hatóság kártalanítást fizet, ha a védett állatfaj egyedének kártétele azért következett be, mert
a) nem tett eleget az (1) bekezdésben meghatározott, megalapozott kérelemnek;
b) jogerős bírói ítélet megállapította, hogy jogsértően nem engedélyezte megfelelő riasztási vagy kárelhárítási
módszer alkalmazását;
c) indokolatlanul nem teljesítette a (3) bekezdésben meghatározott kérést.”

2. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
módosítása
2. §		
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A törvény hatálya az e törvényben meghatározott rendelkezések szerint vadászterületnek minősülő területre
– ideértve a zárttéri vadtartás céljául szolgáló területeket is – és a természetes környezetben vadon élő vadfajokra,
valamint a zárttéri vadtartó létesítményekben tartott vadfajokra terjed ki.”
3. §		
A Vtv. 8. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vadgazdálkodási tájegység határát a vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor, különösen a 19. §
(2) bekezdés c), d), f ) és l) pontjában meghatározott szempontokra tekintettel felül kell vizsgálni. A felülvizsgálathoz
a miniszter figyelembe veszi az Országos Vadgazdálkodási Adattár (a továbbiakban: Adattár) adatait és a vadászati
hatóság javaslatait beszerzi.
(5) A vadgazdálkodási tájegység határának módosítása – a (4) bekezdésben foglalt eseten kívül – az üzemtervi
időszakon belül egy alkalommal, indokolt esetben kezdeményezhető. A módosítást a módosítással érintett
vadászterületek vadászatra jogosultjai együttesen kezdeményezhetik. A módosításra irányuló javaslatot szakmai
felülvizsgálat céljából az illetékes vadászati hatóság, az érintett tájegységi fővadász részére, indokolással ellátva kell
megküldeni.
(6) A vadászati hatóság és a tájegységi fővadász az (5) bekezdés szerinti módosítás indokoltságáról a javaslat
kézhezvételét követő 30 napon belül egyeztetést tart. A vadászati hatóság a módosítás támogathatóságáról
az egyeztetést követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a minisztert, aki a szakmailag megalapozott és indokolt
módosító javaslat alapján a tájegységi határt módosíthatja.”
4. §		
A Vtv. 9. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nem vadászterületen elejtett, befogott vagy elhullott vad – ideértve annak trófeáját is –, valamint a hullatott
agancs, annak a vadászatra jogosultnak a tulajdonába kerül, amelyiknek a vadászterületéről a vad odakerült. Kétség
esetén tulajdonosnak a fellelés helye szerinti legközelebbi vadászterület vadászatra jogosultját kell tekinteni.”
5. §

(1) A Vtv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vadászati jog gyakorlásának minősül, ha a vadászatra jogosult:
a) e törvényben előírt feltételek megléte esetén saját tulajdonában álló vadászterületén vagy az általa haszonbérelt
vadászterületen saját maga vadászik;
b) az általa meghívott vadász számára biztosítja a vadászat lehetőségét (a továbbiakban: vendégvadászat);
c) írásbeli megállapodás alapján, ellenérték fejében biztosítja más vadász, vadásztársaság, gazdasági társaság
számára meghatározott fajú, ivarú és számú vad vadászatát (a továbbiakban: bérvadászat).”
(2) A Vtv. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Társult vadászati jog esetén a vadászati jogot kizárólag haszonbérlet útján lehet gyakorolni.”

6. §		
A Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Társult vadászati jog esetén a 12. § (1) bekezdése szerinti kérdésekben való határozat meghozatalát
a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított egyötöde hirdetmény
közzététele útján kezdeményezheti. A hirdetmény közzététele iránti kérelmet a gyűléssel érintett vadászterület
fekvése szerint illetékes vadászati hatósághoz kell benyújtani. A hirdetménynek tartalmaznia kell a tulajdonosi
közösség gyűlésének helyét, idejét és napirendi pontjait, a képviselet szabályaira való figyelmeztetést, továbbá
a vadászterület térképi megjelölését.
(2) A vadászati hatóság az (1) bekezdésben meghatározott tartalmú hirdetményt a tulajdonosi közösség gyűlését
megelőző legalább harmincadik napon teszi közzé a központi elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján,
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valamint kifüggeszti a hirdetőtáblájára. A vadászati hatóság a hirdetményre rávezeti a közzététel időpontját és
a levétel napját. A vadászati hatóság a hirdetményt legkorábban a tulajdonosi közösség gyűlésének napját követő
napon veszi le a honlapról és a hirdetőtábláról.
(2a) Joghatás a vadászati hatóság központi elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételhez
fűződik. A hirdetményt a kezdeményezőnek – tájékoztató jelleggel – minden érintett település önkormányzati
hirdetőtáblájára is ki kell függeszteni legkésőbb a tulajdonosi közösség gyűlését megelőző 15. napig, amely
hirdetmény legkorábban a tulajdonosi közösség gyűlésének napját követő napon vehető le a hirdetőtábláról.”
7. §		
A Vtv. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vadászatra jogosult nem veszélyeztetheti a vadászható és nem vadászható állatfajok, valamint az egyéb élő
szervezetek fennmaradását.”
8. §		
A Vtv. 43. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tájegységi vadgazdálkodási terv az adott térségre vonatkozóan tartalmazza:)
„c) a vadállomány-szabályozás irányelveit;”
9. §		
A Vtv. 66. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vizsga a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával, továbbá a természetvédelemmel kapcsolatos elméleti
ismeretekből, valamint sörétes és golyós vadászlőfegyverekről szóló elméleti részből és – kivéve a kizárólag
vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászókat – gyakorlati vadászlövészetből áll.”
10. §		
A Vtv. 74/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Országos Trófeabíráló Testület
a) elvégzi az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott nemzetközi ponthatárt elérő trófeák
felülbírálatát,
b) gondoskodik a hazai szabadterületi és zárttéri trófearanglista elkülönített vezetéséről.
(7) A miniszter az Országos Trófeabíráló Testület szakmai javaslata alapján
a) hatósági bizonyítványt állít ki az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott nemzetközi
ponthatárt elérő trófeák felülbírálati eredményéről,
b) a vadászati hatóság trófeabírálati határozata tekintetében másodfokon eljár,
c) határozatot hoz a rendkívüli értékű trófea nemzeti értékké nyilvánításáról,
d) határozatban engedélyezi a nemzeti értékké nyilvánított trófea Magyarország területéről való kivitelét.”
11. §		
A Vtv. 75. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vadfajjal vadgazdálkodási tevékenységet folytat és annak
vadászatára jogosult, valamint akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett.”
12. §		
A Vtv. 81. §.-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki
„(9) Abban az esetben, ha a károsult kérésére a közjegyző előzetes bizonyítási eljárás keretében vadkár felmérés
céljából szakértőt rendel ki, a szakértő a kárfelmérési eljárás megindításáról, valamint a helyszíni felmérés helyéről
és időpontjáról köteles igazolható módon értesíteni a vadászatra jogosultat. A vadászatra jogosult a szakértő
eljárásáról készülő jegyzőkönyvben foglaltakra jogosult észrevételeket tenni a kár tényével és mértékével
összefüggésben. Ha a vadászatra jogosult képviselője a szakértő értesítése ellenére nem jelenik meg a kárfelmérési
eljárás helyszínén, úgy ez az eljárás lefolytatását nem akadályozza.”
13. §		
A Vtv. 81/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vadászatra jogosult az adott vadászati évet megelőző vadászati évben a vadászatra jogosult által a vadkárért
kifizetett kártérítés mértékének megfelelő – az adott vadászati év október 31. napjáig vadkárért ténylegesen
kifizetett összeggel csökkentett – összeget a vadkár alapban az adott vadászati év november 1. napjáig biztosítja.”
14. §

(1) A Vtv. 100. § (1) bekezdés c) pontjának 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„6. a vadászjegy és a vadászati engedély kiállítására, érvényesítésére, visszavonására, valamint az értük fizetendő
költségtérítés mértékére vonatkozó szabályokat,”
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(2) A Vtv. 100. § (1) bekezdés c) pontja a következő 27. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„27. az éjszakai vadászat rendjének különös szabályait,”
15. §		
A Vtv. 110. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a Módtv. hatálybalépése előtt a vadászati hatóság által jóváhagyott, de 2017. február 28-án le nem
járó üzemterv szerint működő vadászterület vonatkozásában a földtulajdonosi közösség és a vadászatra
jogosult az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem kérelmezte a haszonbérleti szerződés meghosszabbítását,
vagy kérelmezte, de a vadászati hatóság a (3) bekezdés alapján a kérelmet elutasította, a vadászterület határát
2020. február 29-ig a 11/A–11/C. §-ban foglaltak szerint meg kell állapítani és a hatályos vadászati üzemterv lejártát
követő időszakra a haszonbérleti szerződést meg kell kötni azzal, hogy a 11/A. § (2) és (5) bekezdésében, valamint
a 11/B. § (1) bekezdésében foglalt határidők vonatkozásában a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó
vadászati éve alatt a 2019/2020-as vadászati évet kell érteni.”
16. §		
A Vtv. a következő 112. §-sal egészül ki:
„112. § Mentesül a 81/B. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények alól az a vadászatra jogosult, amely
2018. november 1-ig a 2018. évi CXXXVII. törvény által megállapított 81/B. § (2) bekezdésben szabályozott módon
biztosította a vadkár alap összegét.”
17. §		
A Vtv.
1.
27/C. § (1) bekezdésben a „fenotípusos” szövegrész helyébe a „küllemi” szöveg,
2.
39. § (3) bekezdésben a „tilalom feloldásáig tilos” szövegrész helyébe a „tilalom feloldásáig a kímélendő
fajokra tilos” szöveg,
3.
40. §-ban a „vadállomány szabályozásával” szövegrész helyébe a „vadállomány hasznosításával és
szabályozásával” szöveg,
4.
41. § (2) bekezdés d) pontjában az „Országos Vadgazdálkodási Adattár (a továbbiakban: Adattár)” szövegrész
helyébe az „az Adattár” szöveg,
5.
57. § (4) bekezdésben a „fenntartható” szövegrész helyébe a „tartamos” szöveg,
6.
– az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi
CLXXXIII. törvénnyel megállapított – 110. § (1) bekezdésben a „számított hat hónapos” szövegrész helyébe
a „számított nyolc hónapos” szöveg
lép.
18. §		
Hatályát veszti a Vtv.
1.
13. § (2) bekezdése,
2.
16. § (4) bekezdése,
3.
19. § (3) bekezdésében az „– a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével –” szövegrész,
4.
19. § (4) bekezdése,
5.
37/A. § (1) bekezdés 6. pontja,
6.
37/B. § (3) bekezdés 2. pontja,
7.
64. § (1) bekezdés f ) pontja,
8.
71. § (1) bekezdés 26. pontja,
9.
81. § (2) bekezdésében az „és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri,” szövegrész,
10.
108. §-a.

3. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása
19. §

(1) A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Vt.) 23/A. § (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(7) A tagot a közgyűlésen – két tanú által aláírt – írásbeli meghatalmazással ellátott személy is képviselheti. Egy
képviselő legfeljebb öt tagot képviselhet.”
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(2) A Vt. a következő 69. §-sal egészül ki:
„69. § (1) Az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 2018. évi
CXXXVII. törvény hatálybalépésének napjával
a) a taggal szemben csak olyan fizetési kötelezettség teljesítése miatti eljárás indítható,
b) a taggal szemben csak olyan fizetési kötelezettség állapítható meg, vagy
c) a tag a társulat részére csak olyan fizetési kötelezettséget köteles teljesíteni,
amely a közgyűlés 23/A. § (5) bekezdése szerinti határozatán alapszik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a folyamatban levő bírósági, valamint végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell
azzal, hogy a tag által a 2012. december 27. napját megelőzően hozott küldöttgyűlési határozat alapján a társulat
részére már teljesített fizetés nem követelhető vissza.”

4. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása
20. §		
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 43. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet)
„c) a 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter által fenntartott szakképző iskola az agrárpolitikáért,
az erdőgazdálkodásért, a vadgazdálkodásért, az élelmiszeriparért, a halgazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítésre történő felkészítés keretében részt vevő tanulója tekintetében, ha a tanuló a szakképző
iskola termelői tevékenységet folytató saját tangazdaságában, tanüzemében vesz részt gyakorlati képzésben.”

5. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
módosítása
21. §		
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban:
Naktv.) 2. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„j) küldöttválasztó közgyűlés: a kamarai tagok olyan ülés tartása nélküli választói akaratnyilvánító fóruma, amelynek
kizárólagos célja a megyei küldöttgyűlési küldöttek megválasztása.”
22. §

(1) A Naktv. 7. § (2) bekezdés a) pontjának ai) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tagjegyzék tartalmazza gazda esetében)
„ai) az őstermelői igazolványa számát, annak hatályossági és érvényességi időtartamát, valamint a biztosítási
jogviszonyára vonatkozó adatát;”
(2) A Naktv. 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gazdaságszerkezeti nyilvántartás tartalmazza a tag által)
„a) használt földterületre vonatkozó adatokat;”

23. §		
A Naktv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állami adóhatóság a tárgyévet követő év szeptember 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni az agrárkamara
részére
a) a tárgyévben adóbevallást készítő őstermelő nevéről, adóazonosító jeléről, őstermelői tevékenységéből származó
bevételéről, valamint arról, hogy őstermelőként rendelkezik-e biztosítási jogviszonnyal,
b) a bevallásában az 1. melléklet szerinti agrárgazdasági tevékenységet feltüntető egyéni vállalkozó, egyéni cég
nevéről, adóazonosító jeléről, valamint a vállalkozói tevékenységből származó tárgyévi, a kapott támogatást nem
tartalmazó bevételéről,
c) a bevallásában a 2. melléklet szerinti agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet agrárkamarai
tag esetében a tárgyévi nettó árbevételéről, ennek hiányában a tárgyévi bevétel rendelkezésre álló adatairól,
d) a mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett jogalany tárgyévi nettó árbevételéről, ennek
hiányában a tárgyévi bevétel rendelkezésre álló adatairól.”
24. §		
A Naktv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti jogokat – amennyiben az alapszabály másképp nem rendelkezik – a gazda
közvetlenül, a gazdálkodó szervezet törvényes képviselője útján gyakorolhatja.”
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25. §		
A Naktv. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az agrárkamara a mezőgazdasági igazgatási szervvel kötött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmához kapcsolódó hatósági ellenőrzések lefolytatásában.”
26. §		
A Naktv. 16. § (1) bekezdése a következő e)–g) ponttal egészül ki:
(Az agrárkamara szolgáltatási közfeladatai keretében)
„e) ellátja az élelmiszerlánc-felügyeletért, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter által rendeletben
meghatározott, a mezőgazdasági és az erdészeti gépkezelői jogosítvány megszerzésével összefüggő feladatokat;
f ) ellátja a Digitális Agrárakadémia működtetésével összefüggő feladatokat,
g) ellátja a helyi földbizottsági feladatokat.”
27. §		
A Naktv. 19. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az országos küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„k) az országos, valamint a megyei küldöttgyűlési küldöttek választása rendjének a megállapítása.”
28. §

(1) A Naktv. 22. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az elnökség tagjai:)
„d) országos etikai bizottság elnöke.”
(2) A Naktv. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elnökség ülésein az agrárkamara főigazgatója, valamint az országos kamarai osztályok elnökei állandó
meghívottként tanácskozási és javaslattételi joggal vesznek részt.”

29. §		
A Naktv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A főigazgató az agrárkamara országos ügyintéző szervezetének a vezetője, aki az agrárkamarával
munkaviszonyban áll.
(2) Főigazgató csak az lehet, aki a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint kormányzati szolgálati viszonyba
kinevezhető.
(3) A főigazgató felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja, azzal, hogy a munkaviszony létesítéséről,
megszüntetéséről csak az elnökség egyetértésével dönthet.
(4) A főigazgatót az elnök irányítja.
(5) A főigazgató az agrárkamara ügyintéző szervezetében dolgozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat
– a (6) és (7) bekezdésben foglalt eset kivételével – önállóan gyakorolja.
(6) A főigazgató megyei (fővárosi) ügyintéző szervezeti egységének vezetője felett a munkáltatói jogokat
a főigazgató gyakorolja, azzal, hogy a munkaviszony létesítéséről, megszüntetéséről csak az agrárkamara adott
megyei szervezete elnökével történt előzetes egyeztetés alapján dönthet.
(7) Az elnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetője felett a munkáltatói jogokat az elnök,
az érintett szervezeti egység munkavállalói felett pedig az elnök által irányított szervezeti egység vezetője
gyakorolja.
(8) Az igazgató az agrárkamara országos ügyintéző szervezet önálló szervezeti egységének, a megyei (fővárosi)
ügyintéző szervezetének vezetője, aki az agrárkamarával munkaviszonyban áll. Igazgató csak az lehet, aki
a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint kormányzati szolgálati viszonyba kinevezhető.
(9) Az igazgatót az agrárkamara szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint az elnök, valamint
a főigazgató irányítja.
(10) Az agrárkamara hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben az agrárkamara szervezeti és működési
szabályzatában meghatározottak szerint a főigazgató a közigazgatási szerv vezetőjeként jár el. Ezekben
az ügyekben ügyintézőként csak az járhat el, aki a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint
kormánytisztviselőnek kinevezhető.”
30. §		
A Naktv. a következő 59/B. §-sal egészül ki:
„59/B. § (1) E törvénynek az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról
szóló 2018. évi CXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: 2018. évi CXXXVII. törvény) megállapított 2. § j) pontját
a 2018. évi CXXXVII. törvény hatálybalépésekor folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E törvénynek a 2018. évi CXXXVII. törvénnyel megállapított 2. § j) pontját a megismételt eljárásokban is
alkalmazni kell.
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(3) A 2018. évi CXXXVII. törvény hatályba lépését megelőzően ülés tartása nélkül lefolytatott megyei küldöttválasztó
közgyűlést a 33. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelőnek kell tekinteni.”
31. §		
Hatályát veszti a Naktv.:
a)
9. § (3) bekezdés a) pontja,
b)
18. § h) pontja, valamint
c)
45–48. §-a.

6. Záró rendelkezések
32. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2018. évi CXXXVIII. törvény
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról*
Annak érdekében, hogy a részben vagy egészben központi költségvetési forrásból finanszírozott, az állam által történő,
magasépítés körébe tartozó beruházások megvalósítása a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásával történjék,
az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §		
E törvény alkalmazásában:
1.
állami magasépítési beruházás: a kormányzati magasépítési beruházás, valamint a központi költségvetési
támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás;
2.
kormányzati magasépítési beruházás: állami vagyoni körbe tartozó ingatlanon, a Kormány irányítása alá
tartozó központi költségvetési fejezetek költségvetési forrásaiból megvalósuló magasépítési beruházás;
3.
központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás:
helyi önkormányzati vagyoni körbe tartozó ingatlanon, támogatási jogviszony útján biztosított központi
költségvetési forrás felhasználásával, a helyi önkormányzat által megvalósításra kerülő magasépítési
beruházás;
4.
magasépítési beruházás: minden olyan építési beruházás, amely olyan építmény létrehozására, felújítására,
bővítésére vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó
rendezett terepszint felett egy vagy több építményszintje létesül, és magában foglalja azon sajátos
építményfajták körébe tartozó építmények létrehozását, felújítását vagy átalakítását is, amelyek a csatlakozó
rendezett terepszint alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlenek;
5.
magasépítési beruházás előkészítése: a magasépítési beruházáshoz szükséges tanulmányok, szakvélemények,
tervek, dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés lefolytatása, a beruházással érintett ingatlanok jogi
helyzetének rendezése;
6.
magasépítési beruházás megvalósítása: a magasépítési beruházás előkészítési szakaszát követő építési
tevékenység és az annak megvalósításához szükséges valamennyi járulékos feladat ellátása.
2. §		
E törvény hatálya az állami magasépítési beruházásokra terjed ki, ide nem értve a Kormány e törvény végrehajtására
kiadott rendeletében meghatározott magasépítési beruházások kivételi körét.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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3. §		
A kormányzati magasépítési beruházás és a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló
önkormányzati magasépítési beruházás megvalósításának, az abban való közreműködésnek a részletszabályait
a Kormány az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében határozza meg.

II. FEJEZET
A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG
4. §

(1) Az állami magasépítési beruházások e törvényben és a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében
meghatározott feladatait az állam 100%-os tulajdonában álló, részvénytársasági formában működő, közfeladatot
ellátó gazdasági társaság, a Beruházási Ügynökség látja el, amelyet a Kormány az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletében jelöl ki.
(2) A Beruházási Ügynökség működéséhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja.
(3) A Beruházási Ügynökség az állam nevében végzett tevékenysége során teljes személyes költség-, illeték- és
igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.
(4) A Beruházási Ügynökség az állami magasépítési beruházással összefüggésben bármely érintett hatóságtól,
közigazgatási szervtől, közműszolgáltató, közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaságtól, a beruházás
előkészítőjétől, egyéb állami tulajdonban álló társaságtól, az érintett állami magasépítési beruházás
megvalósításában közreműködő bármely szervezettől tájékoztatást kérhet, illetve az érintett szerv részére
intézkedés megtételét javasolhatja.
(5) A Beruházási Ügynökség által megvalósított beruházásokkal összefüggő építési, felújítási, átalakítási, bővítési,
helyreállítási, korszerűsítési, fejlesztési, bontási és beszerzési tevékenység közfeladatnak minősül.
(6) A Beruházási Ügynökség által megvalósított állami magasépítési beruházás közérdekű célú fejlesztésnek minősül.
(7) A Beruházási Ügynökség a megvalósítója azoknak a központi költségvetési forrásból finanszírozott magasépítési
beruházásoknak is, amelyek során a magasépítési beruházáshoz szükséges ingatlan megállapodás alapján az állam
részére biztosított.

III. FEJEZET
A KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK
1. A Beruházási Ügynökség mint a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítójának feladatai
5. §

(1) A Beruházási Ügynökség a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítása során az állam javára és nevében
jár el.
(2) A Kormány egyedi határozatában kormányzati magasépítési beruházások megvalósítójának a Beruházási
Ügynökség helyett más szervet is kijelölhet.
(3) A Beruházási Ügynökség – mint a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítója – az alábbi feladatokat látja
el:
a)
közreműködik – a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében foglaltak szerint – a kormányzati
magasépítési beruházás előkészítésében és ellátja a tervellenőri feladatokat;
b)
a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítása során ellátja az építtetői feladatokat;
c)
a kormányzati magasépítési beruházások kivitelezése során gondoskodik az építési műszaki ellenőri
tevékenység ellátásáról.
(4) A Kormány egyedi határozatában kijelölheti a Beruházási Ügynökséget a kormányzati magasépítési beruházások
előkészítési feladatainak elvégzésére is.
(5) A Beruházási Ügynökség a (3) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva különösen az alábbi feladatokat látja el:
a)
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint véleményezi, és egyetértése esetén
jóváhagyja a kormányzati magasépítési beruházások megvalósításához szükséges tervezési programot,
terveket, dokumentációt;
b)
előkészíti és lefolytatja a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítására vonatkozó közbeszerzési
eljárásokat;
c)
gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról;
d)
megköti a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítására vonatkozó szerződéseket;
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e)
f)
g)
h)

gondoskodik az üzempróbák lefolytatásáról, üzembe helyezésről;
megvalósulási dokumentációt készíttet;
gondoskodik a műszaki átadás-átvétel lebonyolításáról;
közreműködik a használatbavételi engedélyezési eljárásban és az egyéb szükséges hatósági engedélyezési
eljárásokban;
i)
beruházásonkénti pénzügyi nyilvántartást vezet a beszámolási kötelezettségek teljesítése és a Kormány
tájékoztatása érdekében;
j)
az állam nevében kötött szerződések esetén a központi költségvetés terhére kifizetést teljesít;
k)
közreműködik a szavatossági és jótállási jogok érvényesítésében.
(6) A Beruházási Ügynökség feladatai elvégzéséhez közreműködőt vehet igénybe.
6. §

(1) A kormányzati magasépítési beruházások előkészítésével összefüggő feladatokat ellátó személy, szerv
(a továbbiakban együtt: előkészítő-építtető) által a beruházás előkészítése érdekében megkötött szerződésekben
a kormányzati magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően,
a kivitelezési dokumentáció Beruházási Ügynökség általi jóváhagyásával egy időben a Beruházási Ügynökség
e törvény erejénél fogva az előkészítő-építtető helyébe lép, amelyhez a szerződésben részes harmadik fél
hozzájárulása nem szükséges, a szerződő fél személyében bekövetkezett változásról a szerződésben részes feleket
értesíteni kell.
(2) A Beruházási Ügynökséget az (1) bekezdés szerinti változás esetén az érintett beruházás előkészítéséhez kapcsolódó
további közbeszerzési kötelezettség nem terheli.
(3) A tervek, illetve az azokat tartalmazó dokumentáció felhasználási joga tekintetében a Beruházási Ügynökséget
további tervpályázati vagy közbeszerzési kötelezettség nem terheli.
(4) A kormányzati magasépítési beruházás előkészítő-építtetője helyébe a hatósági engedélyek tekintetében e törvény
erejénél fogva a Beruházási Ügynökség lép.
(5) A (4) bekezdés szerinti személyi változást a Beruházási Ügynökség bejelenti a hatósági engedélyt kiadó hatóság
részére.

7. §		
A Beruházási Ügynökség a kormányzati magasépítési beruházás megvalósításához szükséges ingatlant az állam
nevében eljárva, az állam javára polgári jogi úton megszerezheti. Ennek sikertelensége esetén a kisajátításról
szóló törvényben foglalt közérdekű cél fennállása esetén a Beruházási Ügynökség az állam nevében az ingatlan
kisajátítását kezdeményezi az állam javára.

2. A Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása
8. §

(1) Az állam tulajdonába és a Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerülnek e törvény erejénél fogva
a kormányzati magasépítési beruházásokhoz szükséges, a Beruházási Ügynökség által a 7. § alapján megszerzett
ingatlanok, azok tartozékaival és alkotórészeivel együtt.
(2) A Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásába kell adni a kormányzati magasépítési beruházások
megvalósításához szükséges – a Kormány határozatában megjelölt – állami tulajdonú ingatlanokat. Az állami
ingatlanok tulajdonosi joggyakorlója – a Beruházási Ügynökség megkeresése alapján – 30 napon belül intézkedik
az ingatlanok tulajdonosi joggyakorlásának átadására vonatkozó megállapodás megkötéséről. Az ingatlanok
tulajdonosi joggyakorlását ingyenesen, könyv szerinti értéken kell a Beruházási Ügynökség részére átadni.
A tulajdonosi joggyakorlás megállapodással történő átadásával az átvett vagyonnal kapcsolatos jogviszonyokba
jogutódként a Beruházási Ügynökség lép.
(3) A Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásának időtartama alatt a Beruházási Ügynökség által az állam
100%-os tulajdonában álló, a Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanon felépített új
építmény az állam 100%-os tulajdonába kerül.
(4) A Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása a kormányzati magasépítési beruházás keretében létrejött
építmény műszaki átadás-átvételének lebonyolítását követően, a munkaterület kivitelező által a Beruházási
Ügynökség részére történő visszaadását követő napon e törvény erejénél fogva megszűnik. A Beruházási
Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásának megszűnését követően a vagyonelemeket az új tulajdonosi joggyakorló
könyveiben, nyilvántartásában kell feltüntetni, a Beruházási Ügynökség által nyilvántartott – befejezetlen
beruházás – könyv szerinti értéken.
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9. §
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(1) Ha a kormányzati magasépítési beruházással érintett állami vagyonon vagyonkezelői jog áll fenn, az érintett vagyon
tulajdonosi joggyakorlását a Beruházási Ügynökség részére – a 8. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok
szerint – át kell adni. A megvalósult beruházás, felújítás, beszerzett eszköz az állam 100%-os tulajdonába kerül.
(2) A Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása a kormányzati magasépítési beruházás keretében létrejött
építmény, felújítás műszaki átadás-átvételének a lebonyolítását követően, a munkaterület kivitelező által
a Beruházási Ügynökség részére történő visszaadását követő napon, e törvény erejénél fogva megszűnik.
A Beruházási Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásának megszűnését követően a vagyonelemeket az új
tulajdonosi joggyakorló könyveiben, nyilvántartásában kell feltüntetni a Beruházási Ügynökség által nyilvántartott
– befejezetlen beruházás – könyv szerinti értéken.

3. A Beruházási Ügynökség által ellátott feladatok költségvetésével kapcsolatos rendelkezések
10. §

(1) A Beruházási Ügynökség állam nevében végzett feladataiból eredő gazdálkodását el kell különíteni a saját
gazdálkodásától.
(2) A Beruházási Ügynökség állam nevében való tevékenysége során az államháztartás központi alrendszerére
vonatkozó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt gazdálkodási szabályokat kell alkalmazni,
a (3)–(10) bekezdésekben foglalt eltérésekkel.
(3) A Beruházási Ügynökség által az állam nevében megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházások esetén
a több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját
a Kormány egyedi határozatában állapítja meg. A Beruházási Ügynökség e kötelezettségvállalásai esetén az Áht.
36. § (4)–(4d) bekezdését nem kell alkalmazni.
(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási keretet a Kormány beruházás jóváhagyásáról szóló egyedi
határozatában megjelölt teljes kötelezettségvállalási összeg terheli, ideértve az Áht. 36. § (1)–(2) bekezdése szerinti
kötelezettségvállalások összegét is.
(5) A központi költségvetésről szóló törvény önálló fejezetként tartalmazza a Beruházási Ügynökség állam nevében
végzett feladatainak költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait. E fejezet kizárólag központi kezelésű
előirányzatokat tartalmaz, a Beruházási Ügynökség az állam nevében vállalt kötelezettségeiből eredő kifizetéseit
közvetlenül ezek terhére teljesíti.
(6) Az (5) bekezdés szerinti fejezetben a Kormány egyedi határozatával jóváhagyott kormányzati magasépítési
beruházások vagy programszerűen megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházások (a továbbiakban
e § tekintetében: beruházások) kiadásait külön előirányzaton kell elszámolni.
(7) Az (5) bekezdés szerinti fejezetben beruházási tartalékot kell képezni a fejezetben kiadási előirányzattal rendelkező
beruházások tervezettől eltérő ütemű elszámolásának kezelésére és a jóváhagyott vagy új beruházások kapcsán év
közben meghozott kormányzati döntések finanszírozására.
(8) Az (5) bekezdés szerinti fejezetet irányító szerv a Kormány egyedi határozatával jóváhagyott kormányzati
magasépítési beruházáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalás teljesítéséhez a költségvetési évben a fejezeten belül
új alcímet, jogcímcsoportot, jogcímet hozhat létre.
(9) Az (5) bekezdés szerinti fejezetet irányító szerv a fejezet beruházási tartaléka és kiadási előirányzattal rendelkező
beruházások költségvetési éven belül keletkező megtakarítása terhére a fejezeten belül átcsoportosíthat.
(10) Az (5) bekezdés szerinti fejezetbe sorolt beruházások kiadási előirányzatait az egyes beruházásokhoz kapcsolódó
kötelezettségvállalások teljesítése érdekében – a (9) bekezdés szerinti átcsoportosítási lehetőség hiányában –
a fejezetet irányító szerv javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter módosíthatja.
(11) A Beruházási Ügynökség az állam nevében végzett feladataiból eredő műveletek hatásainak elkülönített
nyilvántartásban történő könyvvezetését és beszámolási kötelezettségét az államháztartás számviteléről szóló
kormányrendelet előírásai szerint teljesíti.

IV. FEJEZET
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ ÖNKORMÁNYZATI
MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK
11. §

(1) Ha a helyi önkormányzat az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott értékhatárt meghaladó
becsült értékű magasépítési beruházást központi költségvetési támogatás felhasználásával valósítja meg,
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a magasépítési beruházás megvalósítása során – Kormány eltérő döntése hiányában – a Beruházási Ügynökség
a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott feladatokat kizárólagos joggal látja el,
azzal, hogy a Beruházási Ügynökség ezen feladatokhoz közreműködőt vehet igénybe.
(2) Ha az önkormányzati magasépítési beruházás – amelyhez az államháztartás központi alrendszere központi
költségvetési támogatást biztosít – kivitelezési dokumentációjához készült költségvetése alapján haladja meg
a kivitelezés becsült értéke az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott értékhatárt, a Beruházási
Ügynökség a támogató és a helyi önkormányzat tájékoztatása alapján haladéktalanul intézkedik az (1) bekezdésben
foglaltak érvényesülése érdekében.
(3) A Beruházási Ügynökség a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati
magasépítési beruházás során az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feladatait
a beruházással érintett helyi önkormányzat nevében és javára látja el.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. Felhatalmazó rendelkezés
12. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a)
jelölje ki a Beruházási Ügynökséget,
b)
állapítsa meg az állami magasépítési beruházások kivételi körét, a Beruházási Ügynökség által
megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházások körét, valamint a Beruházási Ügynökség által
ellátandó feladatok körét és azok részletes szabályait,
c)
állapítsa meg az állami magasépítési beruházások fázisait és a kormányzati magasépítési beruházások
kormányzati döntés-előkészítésének rendjét.

5. Hatályba léptető rendelkezés
13. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A IV. Fejezet 2020. január 1-jén lép hatályba.

6. Átmeneti rendelkezések
14. §

(1) A 10. § (5) bekezdése szerinti fejezetet önálló költségvetési fejezetként első alkalommal a 2020. évi központi
költségvetésről szóló törvényben kell megtervezni.
(2) Az e törvényben foglaltakat nem kell alkalmazni a részben vagy egészben az Európai Unió 2014–2020-as operatív
programja és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásainak terhére finanszírozott állami magasépítési
beruházás esetén.
(3) Az e törvényben foglaltakat azon állami magasépítési beruházások esetén kell 2019. január 1-jétől alkalmazni,
amelyek esetében a megvalósításra irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 1-jét követően indul.

7. Módosító rendelkezések
15. §

(1) Az Áht. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fejezetet irányító szerv a Kormány rendeletében és az állami magasépítési beruházások megvalósításáról
szóló 2018. évi CXXXVIII. törvényben 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.”
(2) Az Áht. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A központi költségvetésről szóló törvény, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi
CXXXVIII. törvény és e törvény eltérő rendelkezése hiányában a központi költségvetésről szóló törvény által
megállapított kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra a Kormány irányítása alá tartozó fejezet
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terhére történő előirányzat-átcsoportosítás esetén a Kormány, a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezet terhére
történő előirányzat-átcsoportosítás esetén az Országgyűlés egyedi határozatban jogosult.”
16. §		
Az Áht. 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (5) bekezdésben, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvényben
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 előirányzatai terhére
kötelezettség
a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, valamint a 14. § (3) bekezdése és a 14. § (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.”
17. §		
Az Áht. 79. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kincstárban fizetési számlát kötelesek vezetni
a) a térségi fejlesztési tanácsok és azok költségvetési szervként működő munkaszervezetei,
b) a megyei önkormányzatok és a megyei önkormányzatok önkormányzati hivatalai,
c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa,
d) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
e) az MNV Zrt.,
f ) a Diákhitel Központ Zrt.,
g) a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság,
h) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.,
i) az Országgyűlés által, a Kormány által és a megyei önkormányzat által alapított közalapítványok,
j) az olyan nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben az állam legalább az Nvt. szerinti többségi befolyással
rendelkezik,
k) a Nemzeti Üdülési Szolgálat és
l) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény alapján Beruházási
Ügynökségként kijelölt gazdasági társaság
[az a)–l) pont a továbbiakban együtt: kincstári körön kívüli számlatulajdonosok].”
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
az állami magasépítési beruházásokról
A Kormány az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 12. § a)–c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. A Beruházási Ügynökség kijelölése
1. §		
A Kormány Beruházási Ügynökségként a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

2. A Beruházási Ügynökség feladatai az állami magasépítési beruházások megvalósítása során
2. §

(1) A Beruházási Ügynökség a megvalósítója azoknak a kormányzati magasépítési beruházásoknak, amelyek kivitelezési
becsült értéke meghaladja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. §
(5) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt.
(2) A becsült kivitelezési értéktől függetlenül a Beruházási Ügynökség a megvalósítója a Kormány által elfogadott,
programszerűen megvalósítandó kormányzati magasépítési beruházásoknak.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti kormányzati magasépítési beruházások esetén a 4. § e), j), l)–n) és p) pontja
szerinti dokumentumok elkészítésére irányuló, illetve e dokumentumok elkészítését magába foglaló beszerzési és
közbeszerzési eljárások járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség.
(4) A központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházások
esetén, amelyek kivitelezési becsült értéke meghaladja a Kbt. 113. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott
értékhatárt, a beruházás tervellenőre, beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre, valamint járulékos
közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség.
(5) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képeznek:
a)
azok az állami magasépítési beruházások, amelyek előkészítésének és megvalósításának részletszabályait
külön törvény határozza meg, ideértve a kapcsolódó térségfejlesztéssel összefüggő magasépítési
beruházásokat,
b)
a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő beruházások,
azaz a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában,
valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/B. § (1a) bekezdésében meghatározott építmény létrehozására,
felújítására vagy átalakítására irányuló beruházások,
c)
a külképviseleteken, illetve a diplomáciai célú építményeken megvalósuló állami magasépítési beruházások,
d)
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdése
szerinti beruházások.
(6) A Beruházási Ügynökség az (1)–(3) bekezdésben foglalt feladatai ellátása során együttműködik a kormányzati
magasépítési beruházás előkészítőjével, illetve a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló
önkormányzati magasépítési beruházással érintett helyi önkormányzattal.
(7) Abban az esetben, ha a Beruházási Ügynökség a kormányzati magasépítési beruházás előkészítője és megvalósítója
is egyben, a Beruházási Ügynökség együttműködik a beruházás tárgya szerint érintett miniszterrel.
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3. Az állami magasépítési beruházások szakaszai
3. §		
Az állami magasépítési beruházás előkészítési és megvalósítási szakaszból áll.
4. §		
Az állami magasépítési beruházás előkészítésének fázisai:
a)
megvalósíthatósági tanulmány készítése,
b)
fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása,
c)
hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
d)
beruházási terv készítése,
e)
tervezési program elkészítése,
f)
költség- és időkalkuláció elkészítése,
g)
helyszínvizsgálat lefolytatása,
h)
beruházási program elkészítése,
i)
beruházási alapokmány és program elfogadása,
j)
tervpályázat lebonyolítása,
k)
településrendezési eszközök elkészítése, a beruházással érintett ingatlan jogi helyzetének rendezése,
l)
vázlatterv készítése,
m)
jóváhagyási terv készítése,
n)
engedélyezési dokumentáció készítése,
o)
engedélyeztetés lefolytatása,
p)
kivitelezési dokumentáció elkészítése.
5. §		
Az állami magasépítési beruházás megvalósításának fázisai:
a)
az állami magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése és
lefolytatása,
b)
az állami magasépítési beruházás megvalósítására vonatkozó szerződések előkészítése és megkötése,
c)
az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása,
d)
az üzempróbák lefolytatása, üzembe helyezés,
e)
megvalósulási dokumentáció készíttetése,
f)
a műszaki átadás-átvétel lebonyolítása,
g)
a használatbavételi engedélyezési, illetve tudomásulvételi eljárásban való közreműködés,
h)
a szavatossági és jótállási jogok érvényesítése.

II. FEJEZET
A KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KORMÁNYZATI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSI RENDJE
4. Eljárási szabályok
6. §		
A Kormány a megfelelően előkészített, kivitelezési dokumentációval rendelkező kormányzati magasépítési
beruházások megvalósítását hagyja jóvá.
7. §		
A kormányzati magasépítési beruházás előkészítőjének személyére, az előkészítésére irányuló kormány-előterjesztés
tartalmára, az előkészítéséről szóló kormánydöntésre a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló
kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
8. §		
A Kormány a kormányzati magasépítési beruházás előkészítéséről szóló döntése szerinti határozatában
rendelkezhet arról, hogy a kormányzati magasépítési beruházás előkészítési fázisának befejezését követően
a kivitelezési dokumentációt jóvá kívánja hagyni.
9. §

(1) A kormányzati magasépítési beruházás előkészítője (előkészítő, építtető) együttműködik a kormányzati
magasépítési beruházás előkészítése során a Beruházási Ügynökséggel, valamint a Kormány határozatában
megjelölt, a beruházás eredményeként megvalósuló létesítmény leendő vagyonkezelőjével, üzemeltetőjével
(a továbbiakban együtt: vagyonkezelő).
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(2) Az együttműködés keretében a Beruházási Ügynökség, a leendő vagyonkezelő és üzemeltető véleményezi
a beruházás előkészítési dokumentációit, illetve a Beruházási Ügynökség jóváhagyja az engedélyes dokumentációt,
valamint a kivitelezési dokumentációt.
(3) A kormányzati magasépítési beruházás tervellenőre kizárólagos joggal a Beruházási Ügynökség. A Beruházási
Ügynökség a tervellenőri tevékenység során ellenőrzi a beruházás terveinek, dokumentációjának tartalmát
az építés minőségének, a szakszerű kivitelezés biztosításának, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott
követelményeknek az érvényre juttatása érdekében.
10. §		
Ha a kormányzati magasépítési beruházás előkészítése során állapítható meg, hogy a beruházás becsült kivitelezési
értéke meghaladja a 2. § (1) bekezdésében meghatározott értéket, a kormányzati magasépítési beruházás
előkészítője haladéktalanul bevonja a Beruházási Ügynökséget az előkészítésbe.
11. §

(1) A kormányzati magasépítési beruházás előkészítője
a)
az engedélyes dokumentációt, valamint
b)
a kivitelezési dokumentációt
azok elkészültét követő 3 napon belül véleményezés és jóváhagyás céljából megküldi a Beruházási Ügynökség
részére.
(2) A Beruházási Ügynökség 15 napon belül
a)
jóváhagyja az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat, vagy
b)
egyet nem értése esetén kéri a megküldött dokumentáció átdolgozását vagy kiegészítését a dokumentáció
vitatott pontjainak és indokainak megjelölésével.
(3) Ha a kormányzati magasépítési beruházás előkészítője a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben
a)
egyetért a Beruházási Ügynökség véleményével, átdolgozza a (1) bekezdés szerinti dokumentációt és
ismételt jóváhagyásra megküldi a Beruházási Ügynökség részére,
b)
nem ért egyet a Beruházási Ügynökség véleményével, kezdeményezheti a Kormány döntését a beruházás
érintett dokumentációjának jóváhagyása érdekében, azzal, hogy a Kormány döntését kezdeményező
előterjesztésben a beruházással érintett miniszter bemutatja a Beruházási Ügynökség álláspontját.
(4) A kivitelezési dokumentációhoz szükséges költségvetést a Beruházási Ügynökség költségszakértő útján
véleményezteti, és azt a kivitelezési dokumentáció keretében hagyja jóvá.

12. §		
Ha a kormányzati magasépítési beruházás kivitelezési dokumentációjához készült költségvetés alapján haladja meg
a kivitelezés becsült értéke a 2. § (1) bekezdésében meghatározott értéket, a kormányzati magasépítési beruházás
előkészítője haladéktalanul tájékoztatja a Beruházási Ügynökséget, és a 11. § alapján jóváhagyásra megküldi
az előkészítés dokumentációját a Beruházási Ügynökség részére.
13. §

(1) A kormányzati magasépítési beruházás előkészítője által elkészített és a Beruházási Ügynökség által jóváhagyott
kivitelezési dokumentációja alapján a Beruházási Ügynökség a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint – külön
kormánydöntés nélkül – feltételes közbeszerzési eljárást folytat le a beruházás megvalósítására.
(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter a Kormány döntését kezdeményezi a kormányzati magasépítési beruházás megvalósítása érdekében.
A Kormány egyedi határozatban dönt a kormányzati magasépítési beruházás megvalósításáról, az ahhoz szükséges
kötelezettségvállalás összegéről, továbbá minden olyan kérdésről, amely a kormányzati magasépítési beruházás
megvalósítása érdekében szükséges.

14. §

(1) A 8. § szerinti kormányzati magasépítési beruházás esetén, ha a Beruházási Ügynökség egyetért a beruházás
előkészítési dokumentációjával, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a kivitelezési dokumentációt
jóváhagyás céljából a Kormány elé terjeszti.
(2) A Kormány (1) bekezdés szerinti jóváhagyása esetén a Beruházási Ügynökség és az állami vagyon felügyeletéért
felelős miniszter a 13. § szerint jár el.

15. §		
A Beruházási Ügynökség az általa megvalósított kormányzati magasépítési beruházás műszaki átadás-átvételét
követően gondoskodik a beruházás átadásáról.
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16. §

(1) A Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében
meghatározott beruházások előkészítése tekintetében a 2. § (3) bekezdését, a 9. § (2) és (3) bekezdését, a 10. §-t,
a 11. §-t és a 12. §-t nem kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó beruházások tekintetében a beruházás előkészítője által elkészített kivitelezési
dokumentációt az előkészítő a Beruházási Ügynökség jóváhagyása nélkül terjesztheti a Kormány elé a 8. § szerinti
esetben.
(3) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó beruházások tekintetében az előkészítésért felelős személy és a Beruházási
Ügynökség köteles együttműködni. Ennek keretében az előkészítésért felelős személy az előkészítést elrendelő
kormánydöntést követően negyedévente tájékoztató jelentést készít a Beruházási Ügynökség számára
az előkészítés helyzetéről, továbbá tájékoztatás céljából megküldi a Beruházási Ügynökség részére a tervezési
programot, az engedélyezési dokumentációt, a kivitelezési dokumentációt, továbbá a végleges építési engedélyt.
(4) Az együttműködés keretében a Beruházási Ügynökség a kivitelezés során negyedévente tájékoztató jelentést készít
az előkészítésért felelős személy részére, illetve külön is tájékoztatja, ha a teljesítési határidőt befolyásoló körülmény
merül fel. A Beruházási Ügynökség továbbá a döntéshozatal előtt kikéri az előkészítésért felelős személy véleményét
a műszaki tartalom változására, illetve a szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalát megelőzően.

17. §		
A Kormány e rendelete szerinti eljárásrend alkalmazása alól egyedi határozatában felmentést adhat.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § (4) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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