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Törvények

2018. évi LXIII. törvény
a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról*

1. §		
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami támogatás éves mértéke a lakás-előtakarékoskodó által az adott megtakarítási évben
a lakástakarékpénztárnál az adott szerződés alapján betétként elhelyezett összeg harminc százaléka, legfeljebb
azonban megtakarítási évenként hetvenkétezer forint. A támogatás mértékének és felső határának módosítása
a már megkötött szerződéseket – a lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének 29. § szerinti
meghosszabbítását kivéve – nem érinti.”
2. §		
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény „A lakáselőtakarékosság állami támogatása” alcíme
a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény
hatálybalépését követően kötött lakás-előtakarékossági szerződés esetében a lakás-előtakarékoskodót a 21. §
szerinti állami támogatás nem illeti meg.”
3. §		
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg)
„c) az e törvény szerinti állami támogatásban részesülő lakás-előtakarékosságra vonatkozó hitelintézeti reklámok,
hirdetések részletes szabályait.”
4. §		
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény
hatálybalépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének meghosszabbítása
esetén a 21. § szerinti állami támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre nem illeti meg
a lakás-előtakarékoskodót, az állami támogatás ezen meghosszabbított megtakarítási időre nem igényelhető.”
5. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. október 16-i ülésnapján fogadta el.
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IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2018. (X. 16.) MNB rendelete
a 2018-ban Magyarországon megrendezésre kerülő Birkózó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű
érme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank a 2018-ban Magyarországon megrendezésre kerülő Birkózó-Világbajnokság alkalmából
50 forintos címletű érmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2018. október 17.

2. §

(1) Az érme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 7,70 gramm, átmérője 27,4 mm, peremvastagsága
1,8 mm, széle sima.
(2) Az érme előlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, jobb oldalon, félköriratban a „BIRKÓZÓVILÁGBAJNOKSÁG”, lent, vízszintes vonal alatt a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A középmezőben a birkózó
sport egyik klasszikus mozdulatának, a dobás pillanatának ábrázolása látható. Az érme bal szélén Magyarország
zászlajának árbázolása látható, a piros, fehér és zöld színek heraldikai jelölésével, a középső sávban a 2018-as verési
évszám olvasható. Az érme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az érme hátlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, a középmezőben – kissé egymásra csúsztatott
számjegyekből álló – „50” értékjelzés, az értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az értékjelzés
alatti két vízszintes sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érme hátlapjának képét a 2. melléklet
tartalmazza.

3. §		
Az érméből 2 000 000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2018. október 17-én lép hatályba.
		
		

Dr. Gerhardt Ferenc s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

30736

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 161. szám

1. melléklet a 32/2018. (X. 16.) MNB rendelethez
Az érme előlapjának képe:

	
  	
  	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

2. melléklet a 32/2018. (X. 16.) MNB rendelethez
Az érme hátlapjának képe:
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 23/2018. (X. 16.) ITM rendelete
az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva;
a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pont bc) és be) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 12. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló
144/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása
1. §		
A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.)
VM rendelet 9. § (5) bekezdésében a „környezetvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „hulladékgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg lép.

2. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről szóló 16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosítása
2. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről szóló 16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésében
a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a
„hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria a 2018. október 10-én kelt
–
Knk.IV.37.943/2018. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság országos
kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 1015/2018. számú határozata ellen;
–
Knk.IV.37.944/2018. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság országos
kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 1016/2018. számú határozata ellen;
–
Knk.IV.37.947/2018. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság országos
kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 1019/2018. számú határozata ellen;
–
Knk.IV.37.948/2018. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság országos
kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 1020/2018. számú határozata ellen
benyújtott felülvizsgálati kérelmeket elutasította, a határozatokat helybenhagyta.
A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2018. október 10.
		
		

Dr. Balogh Zsolt s. k.,
a tanács elnöke

népszavazási
népszavazási
népszavazási
népszavazási

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 161. szám

30739

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 20/2018. (X. 16.) OGY határozata
a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak
visszautasításáról*
1. A rendszerváltozás óta a magyar Országgyűlés, mint a parlamentáris demokrácia legfontosabb intézménye,
a választásokon megnyilvánult demokratikus népakaratnak megfelelően jön létre. A Sargentini-jelentés
a demokratikusan megválasztott magyar parlament saját hatáskörében meghozott döntéseit, Alaptörvényét,
jogszabályait és személyi döntéseit támadta meg. Ezzel túllépte hatáskörét és megsértette Magyarország
szuverenitását.
2. Az elmúlt években az Európai Uniót sújtó illegális bevándorlás a kontinens legfontosabb problémájává vált.
Mi, magyarok a történelem során számos alkalommal magunk óvtuk meg Európát. Ezt tettük az elmúlt években is:
magyar katonák és magyar határőrök fáradságos munkájával védtük Magyarország és Európa határait.
Mi, magyarok továbbra is eltökéltek vagyunk a keresztény kultúra közös megőrzésében. Európa határait és
az európaiak biztonságát ma is meg kell védeni. A migrációt kibocsátó országoknak segítséget kell nyújtani, és nem
a bajt kell Európába hozni.
Megdöbbentőnek tartjuk, hogy az Európai Parlament bevándorlást támogató képviselői azért ítélik el
Magyarországot, mert megvédte a határait.
Visszautasítjuk a Sargentini-jelentésnek nevezett hazug bevándorláspárti vádirat rágalmait.
Visszautasítjuk a jelentést, amely azért támadja Magyarországot, mert nem fogadott be bevándorlókat, elutasította
a kvótát, jogi határzárat hozott létre, és büntethetővé tette az illegális bevándorlás szervezését. Elfogadhatatlannak
tartjuk, hogy az Európai Parlament bevándorláspárti többsége még egy olyan migráns mellett is kiállt, aki kövekkel
támadt a magyar rendőrökre.
Felháborítónak tartjuk, hogy az Európai Parlament bevándorláspárti képviselői a Szerződés szabályaival
ellentétesen, a tartózkodó képviselők szavazatát figyelmen kívül hagyva, csalással fogadták el a Magyarországot és
a magyar embereket rágalmazó jelentést!
A magyar Országgyűlés egész Európára nézve veszélyesnek tartja, ha egyes üzleti csoportok és egy spekuláns
üzletember érdekei akadálytalanul érvényesülnek az Európai Unióban, és felülírhatják az alapszerződésben
lefektetett szabályokat.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az illegális migrációt támogató szervezetek a magyar embereket megbélyegezzék,
amiért nem kívánják veszélybe sodorni a saját életüket és az európai családok biztonságát.
Hisszük, hogy az Európai Unió minden tagállamát megilleti a szabad politikai gondolkodás joga, amiért semmilyen
hátrány nem érheti őket.
Elvárjuk az Európai Unió vezetőitől, hogy saját politikai meggyőződésüket ne akarják rákényszeríteni a tagállamokra,
és ne használják fel az uniós intézményrendszert jogellenesen saját akaratuk kierőszakolására.
Mi, magyarok büszkék vagyunk szabadságunkra, az ország szuverenitása senkire át nem ruházható, annak
letéteményese a szabadon választott Országgyűlés.
A mai napon határozatot fogadunk el annak érdekében, hogy megvédjük a magyar emberek biztonságát és
Magyarország szuverenitását.
Kijelentjük, hogy a magyar Országgyűlés és a magyar kormány kötelessége, hogy érvényt szerezzen a magyar
emberek szabad választáson kimondott akaratának: csak a magyarok dönthetnek arról, kivel szeretnének együtt élni
és kivel nem.
Felszólítjuk Magyarország kormányát, hogy ne engedjen a zsarolásnak: utasítsa vissza a Magyarországot ért valótlan
vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott, Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben!
Kijelentjük, hogy Magyarország maga védi a határait! Fenntartjuk a kerítést és nem engedjük, hogy elvegyék tőlünk
a határőrizet jogát.

* A határozatot az Országgyűlés a 2018. október 16-i ülésnapján fogadta el.

30740

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 161. szám

3. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Szávay István s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 21/2018. (X. 16.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
5/2018. (V. 8.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Honvédelmi és rendészeti bizottságba
Móring József Attila (KDNP) helyett – a képviselő bizottsági tagságának megtartása mellett –
Ágh Pétert (Fidesz),
a Nemzeti összetartozás bizottságába
Bóna Zoltán (Fidesz) helyett
Fenyvesi Zoltánt (Fidesz)
a bizottság alelnökévé,
az Európai ügyek bizottságába
Dunai Mónika (Fidesz) helyett
Horváth Istvánt (Fidesz),
Fenyvesi Zoltán (Fidesz) helyett
Riz Gábort (Fidesz),
Ungár Péter (LMP) helyett
dr. Szél Bernadettet (független),
a Gazdasági bizottságba
Törő Gábor (Fidesz) helyett
Varga Gábort (Fidesz),
Volner János (független) korábban megüresedett tagsági helyére
Potocskáné Kőrösi Anitát (Jobbik),

* A határozatot az Országgyűlés a 2018. október 15-i ülésnapján fogadta el.
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az Igazságügyi bizottságba
dr. Apáti István (független) korábban megüresedett tagsági helyére
dr. Fülöp Eriket (független),
a Kulturális bizottságba
Nagy Csaba (Fidesz) helyett
Demeter Zoltánt (Fidesz),
Szabó Szabolcsot (független),
a Mentelmi bizottságba
dr. Kerényi János (Fidesz) helyett
Dankó Bélát (Fidesz),
dr. Vitányi István (Fidesz) helyett
dr. Becsó Károlyt (Fidesz),
a Mezőgazdasági bizottságba
dr. Apáti Istvánt (független),
a Nemzeti összetartozás bizottságába
Fenyvesi Zoltán (Fidesz) helyett
Jakab Istvánt (Fidesz),
a Népjóléti bizottságba
Pintér Tamás (Jobbik) helyett
Volner Jánost (független)
a bizottság tagjává megválasztja.
2. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba
Balla György (Fidesz) helyett – a képviselő bizottsági tagságának megtartása mellett –
Horváth Lászlót (Fidesz)
a bizottság alelnökévé,
Hadházy Sándor (Fidesz) helyett
Nagy Csabát (Fidesz),
Jakab István (Fidesz) helyett
Törő Gábort (Fidesz),
dr. Szűcs Lajos (Fidesz) helyett
dr. Kerényi Jánost (Fidesz),
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) helyett
Pintér Tamást (Jobbik),
dr. Fülöp Erik (független) korábban megüresedett tagsági helyére
dr. Steinmetz Ádámot (Jobbik)
a bizottság tagjává megválasztja.
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3. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 22/2018. (X. 16.) OGY határozata
a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról*
1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását
független könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért
a szervezet 2017. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.
2. Az Országgyűlés a közpénzügyek átláthatóságát és a nemzeti vagyonnal való – Alaptörvényben foglalt – felelős
gazdálkodást azzal erősíti meg, hogy támogatja az Állami Számvevőszék 2017. évi beszámolójának azon felvetését,
mely szerint az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok felszámolása érdekében az Állami Számvevőszék
megállapításainak nagyobb ráhatása legyen a belső ellenőrzésre annak eredményessége növelése érdekében.
Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Szávay István s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2018. október 16-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 463/2018. (X. 16.) KE határozata
államtitkári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –
Dr. Horváth Ildikót 2018. október 16-ai hatállyal az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2018. október 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. október 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04559-2/2018.

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.

