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II.

4135

Törvények

2019. évi LVII. törvény
az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv
kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez
való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

”PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF NORTH
MACEDONIA
The Parties to the North Atlantic Treaty, signed in Washington on April 4, 1949,
Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of
North Macedonia to that Treaty,
Agree as follows:

Article I
Upon entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on
behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of North Macedonia an invitation to
accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Republic of North Macedonia
shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United
States of America.

Article II
The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the
Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of
America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of
the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III
The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives
of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that
Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.
In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.
Signed at Brussels on the sixth day of February 2019.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. június 25-i ülésnapján fogadta el.
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„JEGYZŐKÖNYV AZ ÉSZAK-MACEDÓN KÖZTÁRSASÁGNAK AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERZŐDÉSHEZ VALÓ
CSATLAKOZÁSÁRÓL
A Washingtonban 1949. április 4-én aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei, meggyőződve arról, hogy
az észak-atlanti térség biztonságát növeli az Észak-Macedón Köztársaság csatlakozása jelen Szerződéshez
megállapodnak a következőkben:

1. Cikk
Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, minden részes
Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el az Észak-Macedón
Köztársaság Kormányának. A Szerződés 10. Cikkének megfelelően, az Észak-Macedón Köztársaság azon a napon
válik részes Féllé, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

2. Cikk
Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyike annak
elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya
az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét tájékoztatja minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen
Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

3. Cikk
Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok
Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának
megfelelően hitelesített másolatot juttat el.
Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.
Aláírásra került Brüsszelben, 2019. február 6-án.”
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Jegyzőkönyv 2. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Jegyzőkönyv, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2019. évi LVIII. törvény
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó
létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya
között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) települések közötti
közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország
közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) települések közötti közúti
Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)
összhangban a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt,
a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Szerződésben foglaltakkal,
valamint a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron átvezető
közutak forgalmi jellegéről Pozsonyban 2012. február 27-én aláirt Megállapodással,
tekintettel az infrastrukturális kapcsolatoknak a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlődésére gyakorolt
hatására,
az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk
(1) A Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie) települések közötti közúti kapcsolat helyreállítása érdekében
a Szerződő Felek megállapodnak egy, az V.4/21S és V.4/20M határjelek között elhelyezkedő, az Ipoly folyó feletti
közös közúti híd (a továbbiakban: híd) és a mindkét oldali kapcsolódó létesítmények megépítéséről.
(2) A Szerződő Felek a híd megépítésének költségeit közösen, egyenlő arányban viselik.
(3) A híd megvalósítása a tervdokumentációban foglaltaknak és a szükséges engedélyekben előírtaknak megfelelően
történik.

2. Cikk
A közúti kapcsolat a nemzetközi személyforgalom, valamint a legfeljebb 3,5 t össztömegű tehergépjármű-forgalom
céljára létesül.

3. Cikk
(1) Jelen Megállapodás végrehajtására a Szerződő Felek mindkét államban a közlekedésért felelős miniszter által
vezetett minisztériumot bízzák meg (a továbbiakban: Illetékes Szerv).
(2) Az Illetékes Szervek jelölik ki a híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények megépítésével megbízott szervezeteket
(a továbbiakban: Felelős Szerv).
(3) Az Illetékes Szervek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a Felelős Szervek nevéről, címéről és székhelyéről,
valamint az azokban bekövetkező esetleges változásokról.
(4) A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek a híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények megépítéséhez szükséges
pénzügyi támogatásnak az Európai Uniótól történő megszerzése érdekében.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. június 25-i ülésnapján fogadta el.
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4. Cikk
(1) A Felelős Szervek gondoskodnak a híd és a kapcsolódó létesítmények beruházásának előkészítéséről. Az engedélyezési
és jóváhagyási eljárások a Szerződő Felek államaiban érvényes belső jogszabályokkal összhangban valósulnak meg.
(2) A Felelős Szervek mindegyike beszerzi a híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséhez szükséges építési és
egyéb engedélyeket államuk arra illetékes hatóságaitól az adott állam belső jogszabályai alapján.
(3) A Felelős Szervek az alábbi megosztásban viselik a híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények megépítésével
összefüggő költségeket:
a)
A Felelős Szervek közösen, egyenlő arányban viselik a híd, mint közös létesítmény megépítésével összefüggő
tervezett beruházási költségeket.
b)
A hídhoz Magyarország területén kapcsolódó létesítmények beruházási költségeit a Magyarországon Felelős
Szerv viseli. A hídhoz a Szlovák Köztársaság területén kapcsolódó létesítmények beruházási költségeit
a Szlovák Köztársaságban Felelős Szerv viseli.
(4) A létesítmények kivitelezőjének kiválasztásával összefüggő közbeszerzési eljárás az alábbiak szerint kerül
lebonyolításra:
a)
A híd mint közös létesítmény megépítését elvégző kivitelező kiválasztását a Magyarországon Felelős Szerv
végzi a Magyarország területén hatályos közbeszerzési törvényben foglalt előírások szerint. A közbeszerzési
eljárásban mindkét Felelős Szerv képviselői részt vesznek.
b)
A hídhoz Magyarország területén kapcsolódó létesítmények megépítését lebonyolító kivitelező kiválasztását
a Magyarországon Felelős Szerv végzi. A hídhoz a Szlovák Köztársaság területén kapcsolódó létesítmények
megépítését lebonyolító kivitelező kiválasztását a Szlovák Köztársaságban Felelős Szerv végzi.
(5) A kivitelezési munkálatok mindkét Szerződő Fél államának hatályos belső jogszabályaival és műszaki előírásaival
összhangban valósulnak meg.
(6) Az államhatár vonalát vagy a határjeleket érintő valamennyi munka kivitelezéséhez az Államhatár Felmérésének és
Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága előzetes jóváhagyása szükséges.
(7) Tekintettel arra, hogy a híd és a kapcsolódó létesítmények megépítése az Ipoly határfolyó árterületét érinti, ezek
megvalósításához a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

5. Cikk
A híd megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.

6. Cikk
A híd üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról külön megállapodás rendelkezik.

7. Cikk
A megvalósult híd a Szerződő Felek államainak egyenlő arányban osztatlan közös tulajdonát képezi.

8. Cikk
(1) Amennyiben az egyik Szerződő Fél alapos indok nélkül eláll attól, hogy megépítse a hidat vagy a saját oldalán
a kapcsolódó létesítményeket, köteles megtéríteni a másik Szerződő Fél minden olyan kárát és költségét, amely
bizonyítottan a híd és a kapcsolódó létesítmények saját oldalán történő építésével összefüggésben merült fel.
(2) A hídban vis maior miatt keletkezett károkat a Szerződő Felek közösen, egyenlő arányban viselik.

9. Cikk
A híd és a hídhoz kapcsolódó létesítmények építésének előkészítésével, tervezésével és kivitelezésével megbízott
személyek a beruházás megvalósításának ideje alatt az építési övezetben az államhatár közelében szabadon
mozoghatnak. Amennyiben a beruházó szervezetek részéről a híd építésének ideje alatt harmadik országbeli
állampolgárok foglalkoztatására kerül sor, ezen személyek tartózkodásának és munkaviszonyának összhangban
kell állnia a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatására és tartózkodására vonatkozó hatályos nemzeti
jogszabályokkal.

10. Cikk
Jelen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges vitákat az Illetékes Szervek tárgyalás
útján rendezik. Amennyiben nem jön létre megállapodás, a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton
rendezik.
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11. Cikk
(1) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek államainak belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és
az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.
(2) Jelen Megállapodás a Szerződő Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható, vagy
kiegészíthető. Ezen kiegészítések, illetve módosítások az (1) bekezdés szerint lépnek hatályba.
(3) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban,
diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás kézbesítése után a Szerződő Felek haladéktalanul tárgyalásokat
kezdenek a jelen Megállapodás megvalósításával kapcsolatos nyitott kérdésekről, különösen a másik Szerződő
Félnél a Megállapodás felmondásának időpontjáig a Megállapodás megvalósításával kapcsolatosan felmerült
költségek rendezéséről. Felmondás esetén a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő
Fél által történt átvétele napjától számított 6 (hat) hónap után hatályát veszti.
Készült: Révkomáromban, 2019. május 28. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből
mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.”
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 11. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2019. évi LIX. törvény
egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról*
1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása
1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 51. § (1) bekezdésében az „a köztisztviselői illetményalap” szövegrész helyébe az „a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap” szöveg lép.

2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása
2. §		
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 81. § (3a)–(3d)
bekezdésében foglaltak szerint az Egyetem óraadó oktatója lehet az is, aki kormányzati szolgálati jogviszonyban áll.
Az Egyetem részéről a Kit. 81. § (3a) bekezdése szerinti megállapodást a rektor a Fenntartó egyetértésével köti meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. június 25-i ülésnapján fogadta el.
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3. §		
Az NKE tv. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/A. § A honvédségi szervezet, illetve a rendvédelmi szerv állományába tartozó és az Egyetemen megbízási
szerződéssel foglalkoztatott óraadó oktatókat az Egyetem katonai, rendészeti, valamint nemzetbiztonsági alapés mesterképzési szakjainak, továbbá doktori iskoláinak akkreditációja során teljes munkaidőben foglalkoztatott
oktatóként kell figyelembe venni.”
4. §		
Az NKE tv. 1. alcíme a következő 16/B–16/D. §-sal egészül ki:
„16/B. § (1) A közalkalmazotti jogviszonyt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottakon túl –
felmentéssel megszüntetheti az Egyetem, ha
a) a feladatok hatékonyabb biztosítása érdekében a közalkalmazott munkakörében másik közalkalmazottat kíván
alkalmazni,
b) a közalkalmazott a munkakörének betöltésére érdemtelenné vált,
c) az Egyetemen a teljes oktatói és tanári létszám által a tanításra fordított idő kötelező óraszámai összegének és
az Egyetem által elindított szakok képzési terve alapján megtartott tanórák számának aránya meghaladja az 1,25-ös
arányszámot a két egymást követő tanulmányi félév átlagában.
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó rendelkezései közül
a felmentési időre, illetve a végkielégítésre vonatkozó rendelkezéseket az (1) bekezdés b) pontja esetében nem kell
alkalmazni.
16/C. § (1) Amennyiben olyan változás következik be a közalkalmazott munkakörébe tartozó feladatokban
– így különösen az Egyetem feladatellátását érintő jogszabályváltozás esetén –, amelynek hatékony ellátására
a közalkalmazott oktatási és tudományos tevékenysége, iskolai végzettsége, szakképzettsége vagy szakmai
tapasztalata nem megfelelő, az Egyetem a munkakört más közalkalmazottal is betöltheti.
(2) Az Egyetem köteles felajánlani annak lehetőségét, hogy a közalkalmazott a feladatok ellátásához szükséges
(1) bekezdés szerinti követelményeket az Egyetem által biztosított határidőn belül teljesítse.
(3) A közalkalmazott jogviszonyát az (1) bekezdésben foglalt okból megszüntetni kizárólag abban az esetben
lehet, ha az Egyetemen a közalkalmazott oktatási és tudományos tevékenységének, iskolai végzettségének,
szakképzettségének, szakmai tapasztalatának megfelelő, betölthető munkakör nincs, vagy az így felajánlott
munkakört a közalkalmazott nem fogadja el.
(4) A felajánlandó munkakör meglétéről, annak hiányáról, illetve a munkakör el nem fogadásának
következményeiről a munkáltató köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat.
(5) A felmentés indokolásának tartalmaznia kell
a) az Egyetem érdekkörében felmerülő (1) bekezdés szerinti okot, és
b) azt a követelményt, amely a munkakör betöltéséhez szükséges, azonban a közalkalmazott azzal nem rendelkezik.
(6) Az (1) bekezdés alapján történő felmentés nem alkalmazható, ha
a) az iskolai végzettség, illetve szakképzettség, szakmai tapasztalat Egyetem által biztosított határidőn belül történő
megszerzésére a közalkalmazott kötelezettséget vállal, vagy
b) a közalkalmazott tudományos fokozatának, szakmai tapasztalatának megfelelő, betölthető munkakört
a közalkalmazott elfogadja.
16/D. § (1) A közalkalmazott jogviszonya felmentéssel megszüntethető érdemtelenség miatt. Az érdemtelenség
indoka kizárólag a közalkalmazott magatartásában, illetve a munkavégzésében megnyilvánuló és bizonyítható tény
lehet.
(2) Érdemtelenségnek minősül, ha a közalkalmazott a munkahelyén vagy azon kívül olyan magatartást tanúsít,
amely az őt foglalkoztató Egyetem jó hírnevét súlyosan sérti.
(3) Az érdemtelenség jogcímén történő felmentés kezdeményezési jogát az Egyetem
a) az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, legfeljebb azonban
az annak bekövetkezését követő egy éven belül;
b) bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig
gyakorolhatja.
(4) Az érdemtelenség megállapítására vonatkozó döntés meghozatala előtt a közalkalmazottnak lehetőséget
kell adni a döntés alapjául szolgáló körülmények megismerésére és arra, hogy az arról való tájékoztatástól
számított tizenöt napon belül védekezését előadhassa, bizonyítékait előterjeszthesse, kivéve, ha az eset összes
körülményeiből következően az az Egyetemtől nem várható el.”
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5. §		
Az NKE tv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Az Egyetemen a következő magasabb vezetői megbízások adhatók:
a) rektor,
b) rektorhelyettes,
c) dékán,
d) gazdasági főigazgató,
e) campus főigazgató,
f ) főtitkár.
(2) A campus főigazgató az Egyetem használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok
ellátását irányítja.
(3) Az Egyetemen a következő vezetői megbízások adhatók:
a) dékánhelyettes,
b) főigazgató-helyettes,
c) főtitkárhelyettes,
d) szervezeti egységek vezetői és vezetőhelyettesei.
(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott megbízások pályázat útján adhatóak.
(5) Az oktatói és a kutatói munkakör vonatkozásában az Nftv. 31. § (4) bekezdésében, valamint a magasabb vezetői
és a vezetői megbízás tekintetében az Nftv. 37. § (6) bekezdésében meghatározott felső korhatárra vonatkozó
korlátozás alól a Fenntartó felmentést adhat.”
6. §		
Az NKE tv. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Egyetem katonai felsőoktatási szervezeti egységeinek vezetőit a Magyar Honvédség parancsnokának
véleményét kikérve kell megbízni, illetve megbízásukat visszavonni.”
7. §		
Az NKE tv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § A rektor köteles a képzési program honvédelemmel és katonai nemzetbiztonsággal kapcsolatos katonaiszakmai követelményei vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter, a rendészeti ágazat rendészeti szakmai
követelményei vonatkozásában az érintett országos parancsnok egyetértését beszerezni.”
8. §		
Az NKE tv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya különleges jogrendben,
valamint a katasztrófák megelőzése érdekében elrendelt közreműködés idején szünetelhet. A hallgatói jogviszony
ettől eltérő szüneteltetését a Magyar Honvédség személyügyi szervének vezetője engedélyezheti.”
9. §		
Az NKE tv. 30. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató köteles különösen)
„g) a Magyar Honvédség parancsnoka által – a honvédelmi miniszter által kijelölt államtitkár egyetértésével –
elrendelt oktatási és szocializációs feladatokat ellátni.”
10. §		
Az NKE tv. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, valamint a doktori képzésben részt vevő
hivatásos vagy szerződéses állományú hallgató külföldi tanulmányokat a Magyar Honvédség parancsnokának
engedélyével folytathat. A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató esetében vendéghallgatói és
további (párhuzamos) hallgatói jogviszony létesítéséhez, valamint a további szakképesítés, illetve szakképzettség
megszerzéséhez szükséges tanulmányok folytatásához a Magyar Honvédség személyügyi szerve vezetőjének
előzetes engedélye szükséges.”
11. §		
Az NKE tv. 36. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Egyetem költségvetési forrásai terhére az Egyetem alapító okiratban meghatározott feladataival és
alaptevékenységével összefüggésben támogatás, adomány és más ellenérték nélküli kötelezettség vállalható,
valamint kifizetés teljesíthető.”
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12. §		
Az NKE tv. a következő 55/A. §-sal egészül ki:
„55/A. § Az egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi LIX. törvénnyel (a továbbiakban:
Módtv.3.) megállapított 16/B. § (1) bekezdés c) pontját a Módtv.3. hatálybalépésekor folyamatban lévő tanévtől kell
alkalmazni.”
13. §		
Az NKE tv. 18. § (3) bekezdésében a „gazdasági főigazgatót” szövegrész helyébe a „gazdasági főigazgatót és
a campus főigazgatót” szöveg lép.
14. §		
Hatályát veszti az NKE tv.
a)
7. § (1) bekezdés d) pontja,
b)
36. § (3) bekezdése.

3. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása
15. §		
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.)
1. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya)
„g) az 58/C. § tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal jogviszonyban álló
kormánytisztviselőkre”
(terjed ki.)
16. §		
A Külszoltv. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti tartós külszolgálati álláshelyen
– a kormányzati igazgatásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően – a kihelyezett tartós külszolgálati munkaköri
leírásában meghatározott feladatokat kell ellátni.”
17. §		
A Külszoltv. 9/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tartós külszolgálat megszűnését követően a kormánytisztviselő, akinek jogviszonya az (1) bekezdés
szerint szűnt meg, a megszűnt munkaviszonyával azonos tartalmú kormányzati szolgálati jogviszonyban
a 21. § (1) bekezdése szerint elhelyezésre kerül.”
18. §

(1) A Külszoltv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a Külszoltv. 11. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló és kihelyezésre kerülő kormánytisztviselő (a továbbiakban: felkészülő)
tartós külszolgálati felkészítésének időtartama – a kihelyező vezető döntése alapján, ide nem értve a 10. §
(2) bekezdése szerinti kijelölés esetét – legalább egy, legfeljebb hat hónapig tarthat.
(2a) A szakdiplomata a felkészülés (2) bekezdés szerinti időtartamának eredménytelen eltelte, kihelyezésének
visszavonása, illetve külszolgálati kirendelésének, vezénylésének megszüntetése esetén visszahelyezésre kerül
a küldő szervhez.”
(2) A Külszoltv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti felkészülés idejére a kihelyező vezető a kormánytisztviselőt kinevezésének módosításával
a kihelyező szerv tartós külszolgálati felkészülést támogató szervezeti egységébe, külföldi felkészülési állományba
a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti álláshelyre helyezheti. Ha a külföldi felkészülési
állományba helyezett felkészülő a (2) bekezdés szerinti hat hónapos határidő lejártát követően nem kerül tartós
külszolgálatra kihelyezésre, jogviszonyára a 21. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A tartós külszolgálati
felkészülés ideje alatt a felkészülőt a kihelyező szerv az e törvényben foglalt eltérésekkel a kormányzati igazgatásról
szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban kormánytisztviselőként foglalkoztathatja.”
(3) A Külszoltv. 11. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a Külszoltv. 11. §-a a következő
(5b)–(5f ) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A (2) bekezdés szerinti felkészülés ideje alatt a felkészülő cafetéria-juttatásra, a kormányzati szolgálati
jogviszonyban álló személyekre nézve jogszabályban biztosított pénzbeli és természetbeni juttatásokra, egyéb
munkáltatói kedvezményekre, illetve a 23. §-ban meghatározott illetményelőlegen túl egyéb fizetési előlegre nem
jogosult.
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(5b) A külföldi felkészülés alatt a kormányzati igazgatásról szóló törvény 133. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
időtartamnak minősülő felkészülési kötelezettség teljesítését a kihelyező szerv hivatali szervezetének vezetője, vagy
az általa írásban kijelölt kihelyező szervvel jogviszonyban álló, vezetői álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselő
igazolhatja.
(5c) A (2) bekezdés szerinti hat hónapos határidő az 58/C. § (2) bekezdése, valamint a kormányzati igazgatásról
szóló törvény 93. § (2) bekezdése, 100. §-a, 102. §-a, 103. §-a, 113. § (1) bekezdése és 131. § (1)–(3) bekezdése
szerinti esetekben, a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés esetén, valamint a táppénz, baleseti
táppénz, határozatlan idejű jogviszony esetén a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj jogcím miatti
keresőképtelenség időtartamára felfüggesztésre kerül. A felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését
követően a (2) bekezdésben meghatározott, már megkezdett időtartam tovább folytatódik. E bekezdés alkalmazása
esetén a kormánytisztviselő a (4) bekezdés szerinti illetményre nem jogosult, ide nem értve az (5d) bekezdésben
foglaltakat.
(5d) Ha a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban:
minisztérium) és annak kormánytisztviselője között az 58/C. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti esetben megkötött
megállapodásban foglaltak alapján, a minisztérium a megállapodásban rögzített időtartamra a fogadó szerv által
biztosított költségtérítés, napidíj vagy egyéb díjazás mellett a kormánytisztviselő belföldi illetményét és jogszabály
szerint őt megillető juttatásait is köteles biztosítani, azokat a (4) és (5a) bekezdés alapján biztosítja.
(5e) A külszolgálati felkészülés idejére a felkészülő a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti
alapszabadságra, továbbá a kormányzati igazgatásról szóló törvény 155. §-a szerinti pótszabadságra, valamint
a kormányzati igazgatásról szóló törvény 128. § (3) bekezdése szerinti álláshely besorolástól függő pótszabadság
helyett
a) az 1. melléklet szerinti technikai munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő felkészülés
esetén három munkanap,
b) az 1. melléklet szerinti adminisztratív munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő
felkészülés esetén öt munkanap,
c) az 1. melléklet szerinti diplomata munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő
felkészülés esetén hét munkanap,
d) az 1. melléklet szerint vezető munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő felkészülés
esetén kilenc munkanap
pótszabadságra jogosult.
(5f ) A (2) bekezdés szerinti felkészülő és a 21. § (2) bekezdése szerinti belföldi felkészülési állományba kinevezett
kormánytisztviselő a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti szolgálati elismerésre a kormányzati
igazgatásról szóló törvény szerinti illetmény helyett a (4) bekezdés szerinti illetmény alapulvételével a kormányzati
igazgatásról szóló törvény 145. § (1) bekezdése szerinti mértékben jogosult.”
19. §		
A Külszoltv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kihelyező vezető lehetőség szerint a kihelyezés (1) bekezdés a) pontja szerinti megszűnésének pontos
dátumáról legkésőbb az azt megelőző két hónappal tájékoztatja a kihelyezettet.”
20. §

(1) A Külszoltv. 21. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését közvetlenül követően a kihelyező vezető
– a szakdiplomata kivételével – a határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselőt a kormányzati igazgatásról szóló
törvény 89. § (1) bekezdése alapján kinevezésének egyoldalú módosításával iskolai végzettsége, szakképzettsége
vagy szakképesítése figyelembevételével a kihelyező szervnek a kormányzati igazgatásról szóló törvény
55. § (1) bekezdése vagy 56. § (1)–(2) bekezdése szerinti álláshelyére helyezheti, ha a kihelyező szerv rendelkezik
a kormánytisztviselő által betölthető álláshellyel. Az álláshelyre történő helyezés során a kihelyező vezető
a kormányzati igazgatásról szóló törvény 89. § (1) bekezdése alapján jogosult a kormánytisztviselő határozatlan
időtartamú kormányzati szolgálati jogviszonyának egyoldalú módosítására is. A kormánytisztviselőt a kinevezés
módosításának vele való közlésétől számított öt munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére a kormányzati
igazgatásról szóló törvény 89. § (5) bekezdésének alkalmazásával, a (2) bekezdés szerinti illetménye alapulvételével
fel kell menteni.
(2) A kihelyező vezető a tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését követően, amennyiben nem kerül
sor az (1) bekezdés szerinti álláshelyre történő helyezésre, – a szakdiplomata kivételével – a határozatlan időre
kinevezett kormánytisztviselőt legfeljebb a 11. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamig a kormányzati
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igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti álláshelyen belföldi felkészülési állományban tarthatja.
A belföldi felkészülés időtartama alatt a kihelyező vezető iskolai végzettsége, szakképzettsége vagy szakképesítése
figyelembevételével a kormánytisztviselőt kinevezésének egyoldalú módosításával a kihelyező szervnek
a kormányzati igazgatásról szóló törvény 55. § (1) bekezdése vagy 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti álláshelyére
helyezheti. A belföldi felkészülési állományból a kihelyező szerv betölthető álláshelyére történő helyezése során
az (1) bekezdésben a tartós külszolgálat megszűnését vagy megszüntetését közvetlenül követő álláshelyre
helyezésre vonatkozóan megállapított szabályok alkalmazandóak. A belföldi felkészülés ideje alatt – ide nem
értve a 11. § (5c) bekezdése szerinti időtartamot – a kormánytisztviselő a 11. § (4) bekezdése szerinti illetményre
jogosult. A belföldi felkészülés alatt a kormánytisztviselő cafetéria-juttatásra, a kormányzati szolgálati jogviszonyban
álló személyekre nézve jogszabályban biztosított pénzbeli és természetbeni juttatásokra, egyéb munkáltatói
kedvezményekre, illetve a 23. §-ban meghatározott illetményelőlegen túl egyéb fizetési előlegre nem jogosult.
(3) Ha a (2) bekezdés szerint belföldi felkészülési állományba helyezett kormánytisztviselő a 11. § (2) bekezdése
szerinti határidőig nem kerül a kihelyező vezető részéről a (2) bekezdésben foglaltak szerint a kihelyező szervnek
a kormánytisztviselő végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének megfelelő, a kormányzati
igazgatásról szóló törvény 55. § (1) bekezdése vagy 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti betölthető álláshelyre
helyezésre, a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a kihelyező szervnél megszűnik, azzal, hogy
a kormánytisztviselő a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti besorolási illetménye helyett a (2) bekezdés
szerinti illetmény alapulvételével jogosult a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti végkielégítésre, illetve
felmentési időre.”
(2) A Külszoltv. 21. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A belföldi felkészülési állományba helyezett kormánytisztviselő jogviszonyára a 11. § (5b)–(5f ) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.
(8) Az egy tartós külszolgálat időtartamára kinevezett kormánytisztviselő a berendelést követően, amennyiben
legkésőbb a berendelés időpontjáig a várandósságát a kihelyező vezetőnek írásban bejelentette, a bejelentésnek
a kihelyező vezetővel való közlésétől a gyermeke megszületéséig az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásával
belföldi felkészülő állományba helyezhető azzal, hogy a kihelyező szervvel fennálló határozott időtartamú
jogviszonya a gyermeke megszületésének időpontjával – a törvény erejénél fogva – megszűnik.”
21. §		
A Külszoltv. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kihelyezett munkaköri leírása kiadásának rendjét a kihelyező vezető normatív utasításban határozza meg.”
22. §		
A Külszoltv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kihelyezett a tartós külszolgálatának időtartama alatt havonta devizailletményre és átalány-költségtérítésre
(a továbbiakban együtt: díjazás) jogosult. A díjazás forintban kerül megállapításra, számfejtésre, illetve egész forintra
kerekítve kerül folyósításra legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napjáig a kihelyezett részére. A kerekítés nem
minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő devizailletmény-megállapításnak. A kihelyezett
részére tartós külszolgálata idejére a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti besorolása alapján
megállapított belföldi illetménye és a 11. § (4) bekezdése szerinti illetménye nem jár.”
23. §		
A Külszoltv. 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az adott állomáshelyre vonatkozó deviza-alapilletmény
a) a deviza-illetményalap, valamint
b) az adott állomáshelyre megállapított ENSZ-szorzó
szorzata alapján kerül meghatározásra.”
24. §		
A Külszoltv. 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha írásbeli nyilatkozata alapján a kihelyezett házastársa is a kihelyezettel tartózkodik, és nem folytat
a 2. § 8a. pontjában meghatározott vagy annak megfelelő jogviszony szerinti jövedelemszerző tevékenységet,
a kihelyezett illetménye 12,5%-ának megfelelő deviza-illetménypótlékra jogosult. A nyilatkozatra vonatkozó
részletes szabályokat a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben határozza meg.”
25. §

(1) A Külszoltv. 25. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A külképviselet-vezető a vegyes költségtérítés vonatkozásában megállapított költségtérítés-alap, valamint
az adott állomáshely tekintetében megállapított költségtérítés-szorzó szorzata szerinti kétszeres vegyes
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költségtérítésre jogosult, ha az (1) bekezdés szerint az átalány-költségtérítés számfejtését a külképviselet-vezető
önmaga számára igényli.”
A Külszoltv. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kihelyezettet a kihelyezettel közös háztartásban, életvitelszerűen a tartós külszolgálat állomáshelyén
tartózkodó, a 2. § 8. pontja szerinti hozzátartozónak minősülő minden gyermek után
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti költségtérítés 10%-ának, fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermek
esetén 15%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítés,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítés 100%-ának, fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermek
esetén 150%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítés, valamint
c) a gyermek középfokú tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb huszonegyedik életévének betöltéséig
gyermeknevelési költségtérítés
illeti meg, ideértve azt az esetet is, ha a gyermek Magyarországon folytatja tanulmányait, de életvitelszerűen
Magyarországgal szomszédos országban lévő állomáshelyen tartózkodik.”
A Külszoltv. 25. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A kihelyezettet az (5) bekezdés c) pontja szerinti gyermeknevelési költségtérítés 110%-ának megfelelő
gyermeknevelési költségtérítés illeti meg, ha gyermekét egyedül neveli.”
A Külszoltv. 25. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a kihelyezett írásbeli nyilatkozata alapján a kihelyezett házastársa is a kihelyezettel tartózkodik, a kihelyezett
a (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítés 100%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítésre jogosult.
A házastárs után járó költségtérítés-kiegészítésre a (3a) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók.”
A Külszoltv. 25. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Ha a kihelyezett házastársa egy naptári hónapban 10 napnál többet tartózkodik a kihelyezett nélkül
az állomáshelytől távol, a kihelyezett az adott hónapban a 24. § (7) bekezdése szerinti juttatásra nem jogosult.”

26. §		
A Külszoltv. 26. § (1)–(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kihelyezettet megillető díjazás kifizetése a kihelyezett által választott, legfeljebb két – euró, USA-dollár
vagy forint fogadására alkalmas – fizetési számlára történő utalással, a kihelyezett által meghatározott arányban
megosztva történik.
(1a) Ha az állomáshely szerinti országban nincs, vagy olyan alacsony fejlettségű bankrendszer működik, ami
az utalás biztonságát veszélyezteti, a díjazás legfeljebb 50%-os mértékéig a kifizetés pénzforgalmi számláról történő
készpénzkifizetés útján a külképviseleten történik euróban vagy USA-dollárban attól függően, hogy a külképviselet
részére melyik valuta használata engedélyezett. A készpénzben kifizetésre kerülő díjazás euróra vagy USA-dollárra
történő átváltása a bérszámfejtés hónapját megelőző hónap 15. napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.”
27. §		
A Külszoltv. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Külön díjazás helyettesítési időre nem jár, a külképviseleti munkaszervezésért a külképviselet-vezető felelős.”
28. §		
A Külszoltv. 29/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fogadó államban munkaszüneti napnak minősülő ünnepnapok a külképviseletre kihelyezett számára
szabadnapoknak minősülnek, amelyet a rendkívüli munkavégzés, készenlét és ügyelet időtartamának
elszámolásakor figyelembe kell venni. Ha a kihelyezett rendes szabadságát vagy egyéb engedélyezett távollétét
nem a fogadó államban tölti, abban az esetben a kihelyezett esetében a szabadság megállapítása tekintetében
a magyarországi munkarendet kell figyelembe venni, a fogadó állam munkaszüneti napja ez idő alatt e törvény
szerinti szabadságnak minősül.”
29. §		
A Külszoltv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) A tartós külszolgálat idejére a kihelyezett a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti
alapszabadságra, továbbá a kormányzati igazgatásról szóló törvény 155. §-a szerinti pótszabadságra, valamint
– a kormányzati igazgatásról szóló törvény 128. § (3) bekezdése szerinti álláshely besorolástól függő pótszabadság
helyett –
a) az 1. melléklet szerinti technikai munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő kihelyezés
esetén három munkanap,
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b) az 1. melléklet szerinti adminisztratív munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő
kihelyezés esetén öt munkanap,
c) az 1. melléklet szerinti diplomata munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő kihelyezés
esetén hét munkanap,
d) az 1. melléklet szerint vezető munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő kihelyezés
esetén kilenc munkanap
pótszabadságra jogosult.
(2) A kormányzati igazgatásról szóló törvényben foglaltaktól eltérően a kihelyező vezető döntése szerint a belső
szabályzatban meghatározott tartós légszennyezettségű állomáshelyenként megállapítva az oda kihelyezettek
részére a tárgyévben időarányosan megállapított 5 nap rekreációs szabadság jár. A rekreációs szabadság a tárgyév
utolsó napjáig adható ki és a kihelyezett eddig az időpontig veheti igénybe.
(3) A tartós külszolgálat időtartamára járó alap- és pótszabadságot a kihelyezettnek tartós külszolgálata időtartama
alatt igénybe kell vennie. A szabadság kiadása a kormányzati igazgatásról szóló törvény 129. §-a alapján történik.
A kihelyezés évében a kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján meghatározott és fel nem használt, belföldi
jogviszonyra megállapított szabadságnapok a tartós külszolgálatra való kihelyezést követően a kormányzati
igazgatásról szóló törvény 129. §-a alapján vehetők igénybe. A kihelyező szerv szakdiplomaták esetében csak
a tartós külszolgálat időtartama alatt keletkező, időarányos szabadságot adja ki.
(4) Ha a kihelyezett a tartós külszolgálatának megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a tartós
külszolgálaton töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett devizailletményt köteles visszafizetni.
(5) Az (1) bekezdésben foglalt szabadságon felül a kihelyezett a (6)–(7) bekezdésben szabályozott feltételekkel
szabadságnak nem minősülő távollétet igazoló utazási nap, illetve egészségügyi vizsgálat céljából igénybe vehető
szabadnap (a továbbiakban: orvosi nap) igénybevételére jogosult. Az utazási és orvosi nap felhasználása csak
a tényleges Magyarországra történő utazáshoz, illetve a kihelyező szerv által meghatározott kötelező magyarországi
orvosi vizsgálaton való megjelenéshez kapcsolódó konkrét távollét napok igazolására jogosít.
(6) A kihelyezés és a berendelés évének kivételével a kihelyezettet évente összesen
a) Európán belüli állomáshely esetében két, Európán kívüli állomáshely esetében négy, Ausztrália és Óceánia
esetében hat utazási nap, valamint
b) állomáshelytől függetlenül két orvosi nap
illeti meg.
(7) A kihelyezettet az állomáshelyre történő első kiutazáskor és a végleges hazautazáskor – ideértve a másik
állomáshelyre történő áthelyezést is – Európán belüli állomáshely esetében egy-egy, Európán kívüli állomáshely
esetében kettő-kettő, Ausztrália és Óceánia esetében három-három utazási nap illeti meg. A külszolgálat
megkezdésének és megszűnésének naptári évében, amennyiben abban az évben a külszolgálat időtartama nem
éri el a kilenc hónapot, a kiutazáshoz, illetve a végleges hazautazáshoz biztosított utazási napokon túl a kihelyezett
további utazási napokra nem jogosult.
(8) A szabadság kiadásának időpontját – a kihelyezett előzetes meghallgatása után – az éves szabadságolási terv
alapján a külképviselet-vezető határozza meg. A külképviselet-vezető tekintetében a szabadság kiadásának
időpontját a kihelyező szerv határozza meg.
(9) A 11. § (3) bekezdése szerinti külföldi felkészülési állományba, továbbá a 21. § (2) bekezdés szerinti átmeneti
belföldi felkészülési állományba kinevezett kormánytisztviselő esetén szabadságolási tervet nem kell készíteni.
(10) Ha a kihelyezett kormányzati szolgálati jogviszonya tartós külszolgálata időtartama alatt szűnik meg, számára
a végkielégítés, továbbá a szabadságmegváltás összege a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti besorolása
helyett a 11. § (4) bekezdése szerinti illetmény alapulvételével kerül megállapításra.
(11) A kihelyezett a külszolgálata időtartama alatti rendkívüli munkavégzés ellentételezéseként ki nem adott
szabadidő megváltására a tartós külszolgálatának időtartama alatt a 21. § (2) bekezdése szerinti illetmény
alapulvételével, a külszolgálat befejezését követően jogosult.
(12) Nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, ha a kihelyezett fogadásokon, rendezvényeken, konferenciákon,
kulturális eseményeken vesz részt, illetve biztonsági szolgálatot lát el.
(13) A kihelyezett fizetés nélküli szabadságra vonatkozó igényét a kihelyező vezető bírálja el. A kihelyezettet a fizetés
nélküli szabadság idejére a 23–26. § szerinti járandóságok nem illetik meg.”
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30. §
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(1) A Külszoltv. 33. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a Külszoltv. 33. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A kihelyezett a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti szolgálati elismerésre a kormányzati igazgatásról
szóló törvény szerinti illetmény helyett a 11. § (4) bekezdése szerinti illetmény alapulvételével jogosult.
(2) A kihelyezettet és a külképviselet által foglalkoztatott házastársat a keresőképtelensége időtartamára
éves szinten összesen legfeljebb 90 napig, állomáshelyén a havi devizailletményének, illetve a külképviselet
által foglalkoztatott házastársat a munkabérének 60%-a, belföldön 30%-a illeti meg. A 90. napot követően
a kihelyezettet, valamint a külképviselet által foglalkoztatott házastársat – ha szállítható állapotban van – további
gyógykezelésre haza kell szállítani. Az éves szinten a 90. napot meghaladó – további legfeljebb 90 nap – időtartamra
a kihelyezett a devizailletményének, a külképviselet által foglalkoztatott házastárs a munkabérének 30%-ára
jogosult függetlenül a tartózkodás helyétől.
(2a) Ha a felkészülési állományba kinevezett kormánytisztviselő táppénzre, baleseti táppénzre, csecsemőgondozási
díjra, gyermekgondozási díjra jogosult, akkor a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) szabályai az irányadóak. A 11. § (3) bekezdése szerinti külföldi felkészülési
állományba, valamint a 21. § (2) bekezdése szerinti belföldi felkészülési állományba kinevezett kormánytisztviselőt
az Ebtv.-ben meghatározott betegszabadsága idejére a 11. § (4) bekezdése szerinti illetményének a 60%-a illeti meg.”
(2) A Külszoltv. 33. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A (2) bekezdés szerinti juttatásra, illetve a szülési szabadságra jogosult kihelyezett, valamint külképviselet által
foglalkoztatott házastárs az Ebtv. 43. § (1) bekezdése szerinti táppénzre és az Ebtv. 40. § (1) bekezdése szerinti
csecsemőgondozási díjra nem jogosult.
(7) A kihelyezett, valamint külképviselet által foglalkoztatott házastárs üzemi balesete vagy foglalkozási
megbetegedés esetén a kihelyezettet devizailletménye, a külképviselet által foglalkoztatott házastársat
a munkabére 100%-a, útibaleset esetén 90%-a illeti meg a keresőképtelenség időtartamára, de legfeljebb
90 napig. Az Ebtv. szerinti baleseti táppénzre a kihelyezett a tartós külszolgálat ideje alatt nem jogosult.
Amennyiben a folyósítás ideje alatt megszűnik a kihelyezett tartós külszolgálata vagy kormányzati szolgálati
jogviszonya, akkor a baleseti táppénz az Ebtv. 55. § (3) bekezdése szerinti fennmaradó jogosultsági időre
folyósítható.”

31. §		
A Külszoltv. 35/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az 1. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti jogosultra vonatkozóan a kihelyező szerv által a közszolgálati
alapnyilvántartásban kezelt adatok a kihelyező szerv által a tartós külszolgálati pályázati és felkészítési eljárást
támogató informatikai rendszer nyilvántartásával összekapcsolhatóak.”
32. §		
A Külszoltv. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § A 19. § és a 28. § (1) bekezdése az EU ÁK tekintetében nem alkalmazható.”
33. §

(1) A Külszoltv. 52. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 25. § (4) bekezdésétől eltérően az EU ÁK tekintetében a központi költségvetésről szóló törvény a 25. §
(2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti költségtérítés esetében alacsonyabb költségtérítés-alapot is megállapíthat.”
(2) A Külszoltv. 52. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A kihelyező szerv az EU ÁK-ra kihelyezettek számára az euróárfolyam-emelkedés hatásának mérséklésére
árfolyam-kompenzációt biztosíthat. Az árfolyam-kompenzáció megállapításának feltételeire, mértékére vonatkozó
részletes szabályokat az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.”

34. §		
A Külszoltv. 58. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdés szerinti, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal mint kihelyező szervvel
határozatlan idejű munkaviszonyban álló kihelyezettek munkaviszonyára a 21. §-t kell alkalmazni.”
35. §		
A Külszoltv. a következő V. Fejezettel egészül ki:

„V. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ VAGY KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE
57/A. § (1) Ha a) a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
támogatási szerződés megkötésére irányuló eljárással összefüggésben
aa) a támogatási kérelemben,
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ab) a támogatási kérelem befogadhatóságának vizsgálatakor keletkezett iratokban,
ac) a támogatási döntésben, illetve feltételes támogatási ajánlatban,
ad) a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem vizsgálatakor keletkezett iratokban, valamint
ae) a beszámolás és visszakövetelés során keletkezett iratokban
foglalt adatok,
b) a diplomáciai vagy gazdasági kapcsolatok jövőbeli kialakítására, módosítására vagy megszüntetésére irányuló,
az erre vonatkozó döntés meghozatala előtt keletkezett, a diplomáciai érintkezés formalizált és nem formalizált
dokumentumaiban foglalt adatok, valamint
c) a tartós külszolgálatra kihelyező szervvel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a külgazdasági, külpolitikai,
valamint a diplomáciai feladatellátásban érintett vagy abban közreműködő személyek valamely, e feladatellátással
összefüggésben kezelt személyes adatának
megismerése Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes
érvényesítését vagy nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti, azok megismerése iránti igény teljesítését
az e bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő adat tekintetében, annak keletkezésétől számított öt évig meg kell
tagadni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatok megismerése iránti igény teljesíthetőségéről
a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok tekintetében – Magyarország külpolitikai, külgazdasági
érdekeit mérlegelve – a külgazdasági ügyekért felelős miniszter,
b) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatok tekintetében – Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit
mérlegelve – a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter
dönt.”
36. §		
A Külszoltv. 20. alcíme a következő 58/B–58/D. §-sal egészül ki:
„58/B. § E törvénynek az egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi LIX. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv2.) megállapított rendelkezéseit a Módtv2. hatálybalépését megelőzően létrejött
jogviszonyokra is alkalmazni kell.
58/C. § (1) E törvénynek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel megállapított rendelkezéseinek
hatálybalépésekor
a) a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett kihelyező szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban: minisztérium)
által e törvény szerinti tartós külszolgálatra történő kihelyezés céljából határozott időre más kormányzati igazgatási
szervhez áthelyezett,
b) a kormányzati igazgatásról szóló törvény 103. §-a szerinti nemzeti szakértői vagy ezzel egyenértékű
tevékenységet folytató vagy
c) állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve az Európai Unió szerveinél átmenetileg jogviszonyt
létesített
azon kormánytisztviselő, aki felett a kormányzati igazgatásról szóló törvény 81. § (1) bekezdése szerint
a minisztérium hivatali szervezetének vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat, az e törvény 11. § (3) bekezdése
szerinti külföldi felkészülési állományba helyezett kormánytisztviselőnek minősül.
(2) A határozott idejű áthelyezés, a nemzeti szakértői vagy ezzel egyenértékű tevékenység vagy állam- vagy
kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve az Európai Unió szerveinél fennálló átmenetileg létesített jogviszony
megszűnése vagy megszüntetése esetén, valamint a kormányzati igazgatásról szóló törvény 131. § (2) bekezdése
szerinti esetben a kormánytisztviselő vonatkozásában a kihelyező szerv a 21. § szerinti, az átmeneti belföldi
felkészülési állományba tartozó kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
(3) E törvény szerinti azon kormánytisztviselőt, aki felett a kormányzati igazgatásról szóló törvény
81. § (1) bekezdése szerint a minisztérium hivatali szervezetének vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat
a) az e törvény hatálya alá tartozó másik kihelyező szervnél történő tartós külszolgálati kihelyezés érdekében
történő külszolgálati kirendelés esetén,
b) a kormányzati igazgatásról szóló törvény 103. §-a szerinti vagy ezzel egyenértékű tevékenység esetén,
c) – a kormányzati igazgatásról szóló törvény 104. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően – állam- vagy
kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve nemzetközi vagy regionális szervezetnél vagy az Európai Unió
szerveinél külügyi, külpolitikai, nemzetközi vagy egyéb diplomáciai tevékenység megkezdése érdekében történő
átmeneti jogviszony létesítése esetén, vagy
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d) a kormányzati igazgatásról szóló törvény 131. § (2) bekezdése szerinti esetben
annak időtartamára a kihelyező vezető a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti
álláshelyre, külföldi felkészülési állományba helyezi. Az e bekezdés szerint külföldi felkészülési állományba helyezett
kormánytisztviselő jogviszonyára a 11. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A (3) bekezdés a)–d) pontja szerint kormánytisztviselő jogviszonyára a (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti
időtartam megszűnését vagy megszüntetését követően – a kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. §
(4) bekezdése szerinti álláshelyre, belföldi felkészülési állományba történő áthelyezésével – a 21. § rendelkezéseit
kell alkalmazni.
58/D. § Ha a 11. § (3) bekezdése szerinti külföldi felkészülési állományba, valamint a 21. § (2) bekezdése szerinti
belföldi felkészülési állományba kinevezett kormánytisztviselő számára a keresőképtelenségére tekintettel járó
pénzbeli egészségbiztosítási ellátások folyósítása 2019. január 1-jét megelőzően megkezdődött, akkor az ellátás
továbbfolyósításánál továbbra is az Ebtv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”
37. §

(1) A Külszoltv. 59. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy)
„q) a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett orvosi vizsgálat”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)
(2) A Külszoltv. 59. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, hogy az EU ÁK tekintetében)
„l) az árfolyam-kompenzáció feltételeinek és mértékének”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

38. §		
A Külszoltv.
a)
2. § 8a. pontjában a „helyétől” szövegrész helyébe „a helyétől, ideértve a fogadó államban végzett biztosítotti
jogviszonyt keletkeztető tevékenységet is” szöveg,
b)
11. § (4) bekezdés d) pontjában az „az 120%-ával” szövegrész helyébe az „a 140%-ával” szöveg,
c)
13. § (6) bekezdésében az „A megbízással díjazás nem jár.” szövegrész helyébe az „A megbízott részére díjazás
állapítható meg. A díjazás nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.” szöveg,
d)
13. § (6) bekezdésében a „megnevezés” szövegrész helyébe a „megnevezés, illetve a külgazdasági és
külügyminiszteri tanácsadói vagy főtanácsadói cím” szöveg,
e)
18. § (1) bekezdésében a „figyelembevételével” szövegrész helyébe a „figyelembevételével belső utasításban”
szöveg,
f)
19. § (3) bekezdésében az „Az ideiglenes kiküldetés” szövegrész helyébe az „A külszolgálat alatt teljesített
ideiglenes külföldi kiküldetés” szöveg,
g)
20. § (6) bekezdésében az „a kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján való besorolása szerinti
illetményt” szövegrész helyébe a „11. § (4) bekezdése szerinti illetményt” szöveg,
h)
21. § (5) bekezdésében a „visszahelyezhető, annak vezetője egyetértésével” szövegrész helyébe a „helyezhető
annak vezetője egyetértésével a kormányzati igazgatásról szóló törvény 89. § (6) bekezdése alapján úgy,
hogy a fogadó kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő új beosztási okiratát a külszolgálat
megszűnését követő napi hatállyal állítja ki” szöveg,
i)
22. § (1) bekezdésében az „intézkedést” szövegrész helyébe az „intézkedést, illetve ezek módosításait,
visszavonását” szöveg,
j)
23. § (9) bekezdésében az „illetmény-” szövegrész helyébe a „devizailletmény-” szöveg,
k)
25. § (1a) bekezdésében az „óvodáztatási és iskoláztatási” szövegrész helyébe a „gyermeknevelési” szöveg,
l)
25. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítésből (a továbbiakban:
iskoláztatási költségtérítés)” szövegrész helyébe a „gyermeknevelési költségtérítésből” szöveg,
m)
25. § (7) bekezdésében a „megállapított iskoláztatási” szövegrész helyébe a „megállapított gyermeknevelési”
szöveg, az „az iskoláztatási” szövegrész helyébe az „a gyermeknevelési” szöveg,
n)
25. § (9) bekezdésében és 52. § (2) bekezdésében az „iskoláztatási” szövegrész helyébe a „gyermeknevelési”
szöveg,
o)
26. § (1a) bekezdésében az „útján” szövegrész helyébe az „útján legfeljebb 50%-os mértékéig” szöveg
lép.
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39. §		
Hatályát veszti a Külszoltv.
a)
19. § (2) bekezdésében a „lehetőleg hat hónappal, de legkésőbb két hónappal” szövegrész,
b)
21. § (4) bekezdése,
c)
22. § (2) bekezdés h) pontja,
d)
25. § (1) bekezdésében az „a vegyes költségtérítés kivételével” szövegrész,
e)
26. § (1c) bekezdése.

4. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása
40. §		
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 81. §-a a következő
(3a)–(3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a kormányzati igazgatási szerv, a kormánytisztviselő és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem megállapodása alapján – álláshelyen ellátandó feladatként a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen végzett oktatói, kutatói tevékenységet (a továbbiakban együtt: oktatási feladat) is meghatározhat.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell az oktatási feladat heti óraszámát, valamint
– a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – rendelkezni kell a feladatellátással összefüggő egyéb
kérdésekről.
(3c) Az oktatási feladat ellátása a kormányzati szolgálati jogviszonyt, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását
nem érinti. Az oktatási feladatot ellátó kormánytisztviselő a kinevezése szerinti illetményre és egyéb juttatásokra,
kedvezményekre és támogatásokra jogosult. A kormánytisztviselő illetményét, a számára biztosított egyéb
juttatásokat, kedvezményeket és támogatásokat, az ezzel járó közterheket és az oktatási feladat ellátásával
felmerülő költségeket a kormányzati igazgatási szerv viseli.
(3d) Az oktatási feladat ellátása az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett szakmai tapasztalatnak
minősül.”
41. §		
A Kit. 244. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kormányzati főhivatal vezetője az 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási
államtitkári illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A kormányzati
főhivatal vezetője a kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.”
42. §		
A Kit. 247. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi hivatal vezetője az 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári
illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A központi hivatal vezetője
a kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.”
43. §		
A Kit. 281. § (4) bekezdése a következő 27. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„27. az oktatási feladat ellátására kötött megállapodás tartalmára vonatkozó részletes szabályokat.”
44. §		
A Kit. 291. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ahol jogszabály a Kttv. 204. §-át rendeli alkalmazni, azon e törvény 216. §-át kell érteni.”
45. §		
A Kit. 291. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ahol jogszabály kormányzati főhivatal vagy központi hivatal vezetőjének illetménye tekintetében az államtitkárra
vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni, a 244. § (1) bekezdésében, illetve a 247. § (1) bekezdésében foglaltakat kell
irányadónak tekinteni.”
46. §		
A Kit.
a)
81. § (3) bekezdés a) és c) pontjában az „álláshelyen ellátandó feladat meghatározása” szövegrész helyébe
az „álláshelyen ellátandó feladat szabályzatban történő meghatározása” szöveg,
b)
250. § (1) bekezdésében az „azzal, hogy az illetmény az állami költségvetésről szóló törvényben megállapított
közszolgálati tisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) huszonhatszorosát nem haladhatja
meg” szövegrész helyébe az „akként, hogy a havi illetmény nem haladhatja meg az 1. melléklet I. pontjában
foglalt Illetménytábla szerinti helyettes államtitkári illetmény felső határát” szöveg,
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c)

d)
e)
f)
g)

259. §-ában a „legfeljebb az illetményalap huszonkétszeresében állapítja meg” szövegrész helyébe
az „állapítja meg azzal, hogy a havi illetmény nem haladhatja meg az 1. melléklet II. pontjában foglalt
Illetménytábla szerinti főosztályvezetői illetmény felső határát” szöveg,
274. § (5) bekezdés a) pontjában az „osztályvezetőnél” szövegrész helyébe az „osztályvezetőnél, járási
hivatalvezető-helyettesnél, igazgatónál” szöveg,
274. § (5) bekezdés b) pontjában a „főosztályvezetőnél” szövegrész helyébe a „főosztályvezetőnél,
főigazgatónál, hivatalvezetőnél” szöveg,
281. § (4) bekezdés 14. pontjában a „programban szakértőként résztvevő” szövegrész helyébe a „programban,
illetve a nemzetközi szervezeteknél foglalkoztatott szakértőként résztvevő” szöveg,
291. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, (3) bekezdés a)–c) pontjában, valamint (4) bekezdésében
a „2019. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2019. december 31-éig” szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések
47. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2019. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 22. és 26. § 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2019. évi LX. törvény
egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal
összefüggő egyes törvények módosításáról*
1. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat állami tulajdonban álló ingatlan vagyonkezelőjeként
történő kijelöléséről
1. §

(1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése alapján az állami
tulajdonban álló Budapest X. kerület belterület 38442/10/B helyrajzi számon felvett, természetben az
1101 Budapest, Vajda Péter utcában található ingatlan (Planetárium) vagyonkezelőjeként a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulatot (nyilvántartási szám: 01-02-0001079; székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.;
a továbbiakban: TIT vagy vagyonkezelő) jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen történik.
(3) Az (1) és (2) bekezdések szerint keletkező vagyonkezelői jogviszonyra egyebekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
– a (4)–(6) bekezdésben írt eltérésekkel – kell alkalmazni azzal, hogy a vagyonkezelési szerződés felmondása csak
jogszabályban meghatározott rendkívüli felmondási okok bekövetkezte esetén lehetséges bármelyik fél részéről.
(4) A vagyonkezelő az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási
kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. A TIT által végzett, a vagyonkezelt vagyonnal
kapcsolatos tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.
(5) A vagyonkezelő által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozásával vagy
beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami
vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek a vagyonkezelő – a tulajdonosi joggyakorlóval
történő külön elszámolás nélkül – a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyon-nyilvántartásban részére történő,
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének
teljesítésével tesz eleget.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. június 25-i ülésnapján fogadta el.
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(6) A vagyonkezelő az (5) bekezdés szerinti, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény
hatálya alá nem tartozó, beruházásokkal összefüggésben – selejtezési szabályzata figyelembevételével – jogosult
eljárni a bontással járó munkálatok elvégzése, a vagyonkezelésében lévő vagyonelemek selejtezéséből származó
hulladékok megsemmisítése, hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezése érdekében, továbbá jogosult a hulladéknak
nem minősülő vissznyeremény anyagok értékesítésére megbízási szerződést kötni a tulajdonosi joggyakorlóval.
A vissznyereményi anyagok értékesítéséből származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg azzal, hogy köteles
az értékesítésből származó bevételt a vagyonkezelésében lévő ingatlan értékének megőrzésére, gyarapítására vagy
a vagyon cél szerinti fenntartására fordítani.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogot – a (3) bekezdés szerinti
vagyonkezelési szerződés megkötését követően – a TIT kérelme alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

2. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása
2. §

(1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 10/B. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/B. § A Hpt. 159. §-a, 161. §-a és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése
szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki – a Hpt. 159. § (3) bekezdésében és 161. § (2) bekezdésében
meghatározottakon túlmenően – az MFB Zrt. által a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca
nélküli miniszter tevékenységének segítésére – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. §
(2) bekezdése szerint – kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda részére, illetve az 1. mellékletben
meghatározott és az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezetek
által az MFB Zrt. részére adott adatszolgáltatásra.”
(2) Az MFB tv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § Az MFB Zrt.-nek a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetéből (a továbbiakban: Integrációs
Szervezet) történő kilépéséig a 10/B. §-nak – az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint
a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LX. törvény
hatálybalépését megelőző napon hatályos – rendelkezései alkalmazandók az Integrációs Szervezet vagy annak
tagjai által az MFB Zrt. részére, továbbá a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter
tevékenységének segítésére – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése szerint –
kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda részére adott adatszolgáltatás vonatkozásában.”

3. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról
szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása
3. §

(1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„a) egységes informatikai rendszer: az Integrációs Szervezet tagjai és a további ellenőrzés alá vont szervezet részére
az integrációs üzleti irányító szervezet irányításával, az Integrációs Szervezet prudenciális kontrollja mellett
összeállított és fejlesztett, a Központi Adatfeldolgozó által üzemeltetett adatbázis és ahhoz kapcsolódó egyedi
rendszerek együttese;”
(2) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„b) ellenőrző befolyás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben
(a továbbiakban: Hpt.) ekként meghatározott fogalom;”
(3) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„e) ellenőrzés alá vont szervezet: az Integrációs Szervezet tagjai, a Kapcsolt Vállalkozások, a Szövetkezeti
Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja, valamint a Központi Adatfeldolgozó;”
(4) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„h) Holding Szövetkezet: az Integrációs Szervezet szövetkezeti hitelintézetnek nem minősülő, szövetkezeti formában
működő tagja, aki szövetkezeti hitelintézetekben tulajdonjoggal rendelkezik;”
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(5) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„j) Kapcsolt Vállalkozás: az Integrációs Szervezet tagjának ellenőrző befolyása alatt működő szervezet;”
(6) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„m) integrációs üzleti irányító szervezet: az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 10. cikkében
meghatározott központi szerv feladatainak ellátásában e törvény felhatalmazása alapján közreműködő, szövetkezeti
hitelintézetnek nem minősülő pénzügyi intézmény;”
(7) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„s) részjegy: szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet tagjának vagyoni részesedése;”
(8) Az Szhitv. 1. § (1) bekezdés x) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„x) veszélyeztető magatartás: az Integrációs Szervezet tagjának olyan – e törvény alapján kiadott irányelvben
meghatározott vagy az integrációs üzleti irányító szervezet közgyűlése által jóváhagyott integrációs szintű
stratégiának a megvalósítását akadályozó, hátráltató vagy megnehezítő – tevékenysége vagy mulasztása, amely
a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak határidőben történő elérését nagymértékben veszélyezteti;”
(9) Az Szhitv. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szövetkezeti hitelintézet és az integrációs üzleti irányító szervezet az Integrációs Szervezet tagja és az Európai
Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete szerinti kapcsolt intézmény.”
(10) Az Szhitv. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szövetkezeti hitelintézetek integrációja az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének
10. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén mentesül e rendelet második-nyolcadik részében meghatározott
követelmények egyedi alkalmazása alól. Az Integrációs Szervezet, valamint annak tagjai a Hpt. szerinti összevont
alapú felügyelet alatt állnak.”
(11) Az Szhitv. 1. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank a Szan. tv.-ben meghatározott eljárásai során, az 1. §
(6) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésére az integrációs üzleti irányító szervezetet vagy az Integrációs
Szervezetet is felhívhatja. A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank eljárásai során hozott döntéseit
az Integrációs Szervezet tagjaival az Integrációs Szervezet útján közli.”
4. §

(1) Az Szhitv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Integrációs Szervezet tagja a szövetkezeti hitelintézet, az integrációs üzleti irányító szervezet, a Holding
Szövetkezet, valamint az Integrációs Szervezet tagjai közé felvett, Kapcsolt Vállalkozásnak minősülő, a Felügyelet
által felügyelt intézmény.”
(2) Az Szhitv. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdéstől eltérően nem kötelező, hogy a szövetkezeti hitelintézet az integrációs üzleti irányító
szervezet legalább egy darab – az Integrációs Szervezet igazgatósága által meghatározott névértékű, fajtájú
és sorozatú – részvényének tulajdonosa legyen abban az esetben, ha az érintett szövetkezeti hitelintézetnek
az integrációs üzleti irányító szervezet többségi tulajdonosa.”

5. §

(1) Az Szhitv. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az Integrációs Szervezet tagja évente tagdíjat fizet az Integrációs Szervezetnek. A tagdíj összegét az Integrációs
Szervezet Közgyűlése úgy állapítja meg, hogy az Integrációs Szervezet tagjai által fizetett tagdíjak összege
legfeljebb az Integrációs Szervezet éves működési költségeit biztosítsa. A tagdíj megfizetésének rendjét
az Integrációs Szervezet állapítja meg.
(4) Az Integrációs Szervezetnek legalább az Integrációs Szervezet tagjainak az egymásban fennálló részesedések
figyelmen kívül hagyásával összesített eszközei értékének 3 százalékát meghaladó értékű eszközökkel kell
rendelkeznie.”
(2) Az Szhitv. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Integrációs Szervezet pénzeszközeit az integrációs üzleti irányító szervezetnél vagy az integrációs üzleti
irányító szervezet által meghatározott szövetkezeti hitelintézetnél helyezi el.”
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6. §		
Az Szhitv. az 5. §-t követően a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. Egyetemlegesség
5/A. § (1) Az Integrációs Szervezet és annak tagjai egymás kötelezettségeiért a Ptk. szabályai szerinti
egyetemlegesen kötelesek helytállni. Az egyetemleges felelősség az Integrációs Szervezettel és annak tagjaival
szemben fennálló valamennyi követelésre kiterjed, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.
(2) Az egyetemlegességre alapozott követelésekkel kapcsolatban a kötelezettek egymással való
együttműködésének részletes szabályait az Integrációs Szervezet szabályzatban határozza meg.
(3) Az Integrációs Szervezetben fennálló tagság megszűnése esetén a volt tag vonatkozásában az Integrációs
Szervezet és annak tagjai helytállási kötelezettsége a volt tag által a tagság megszűnése időpontjától vállalt
kötelezettségekre nem terjed ki. Az a szervezet, amelynek Integrációs Szervezetben fennálló tagsága bármely
okból megszűnik, az Integrációs Szervezettel és annak tagjaival szemben az Integrációs Szervezetben fennálló
tagság megszűnésének időpontjáig keletkezett és az Integrációs Szervezeti tagsága megszűnése időpontjától
számított 730 napon belül benyújtott igényekért felel. Az Integrációs Szervezet és annak tagjai a volt tag Integrációs
Szervezetben fennálló tagságának megszűnése időpontjáig keletkezett és a volt tag Integrációs Szervezeti tagsága
megszűnése időpontjától számított 730 napon belül benyújtott igényekért felelnek a volt tag tartozásaiért. A volt
tag tekintetében az illetékes hatóság, illetve bíróság a tőkekövetelmények fennállásának teljesítése körében
az Integrációs Szervezetben fennálló tagsága megszűnése időpontjától számított 730 napig nem veheti figyelembe
a volt tagnak a tagsági jogviszonya megszűnésekor – kilépés esetén a kilépési szándéknyilatkozat Integrációs
Szervezethez történő benyújtásakor – fennállt saját tőke értékét.”
7. §		
Az Szhitv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4)–(6) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A közgyűlés határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak többségével hozza meg. A közgyűlésen az Integrációs
Szervezet valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik.
(4) Az Integrációs Szervezet közgyűlésén az igazgatósági tagok és a felügyelőbizottsági tagok többsége a Holding
Szövetkezet által delegált személyek közül, az Integrációs Szervezet tagjai többségének az egyetértő szavazatával
választható meg.
(5) A Holding Szövetkezet azt a személyt delegálhatja az Integrációs Szervezet igazgatósági vagy felügyelőbizottsági
tagjának, akit a Holding Szövetkezet természetes személy tagjainak több mint fele a Holding Szövetkezet
közgyűlésén delegált személyként megválasztott.
(6) A (4) bekezdés szerint megválasztott tagok visszahívásához az Integrációs Szervezet tagjai többségének
az egyetértő szavazata szükséges.”
8. §		
Az Szhitv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Integrációs Szervezet működését a felügyelőbizottság ellenőrzi. A felügyelőbizottság legalább három,
legfeljebb öt természetes személy tagból áll.”
9. §

(1) Az Szhitv. 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Integrációs Szervezet igazgatósága a szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes működése és irányítása,
továbbá a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében az Integrációs Szervezet tagjaira és
a Kapcsolt Vállalkozásokra vonatkozóan kötelező szabályzatot fogad el:”
(2) Az Szhitv. 11. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Integrációs Szervezet igazgatósága a szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes működése és irányítása, továbbá
a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében az Integrációs Szervezet tagjaira vonatkozóan – az MFB
kivételével – kötelező szabályzatot fogad el:)
„f ) a szövetkezeti hitelintézetekre és az integrációs üzleti irányító szervezetre vonatkozó egyedi válságkezelési terv
módszertanáról;”
(3) Az Szhitv. 11. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a 11. § (1) bekezdése a következő m) és
n) ponttal egészül ki:
(Az Integrációs Szervezet igazgatósága a szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes működése és irányítása, továbbá
a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében az Integrációs Szervezet tagjaira vonatkozóan – az MFB
kivételével – kötelező szabályzatot fogad el:)
„l) a tagdíj megfizetésének rendjéről;
m) az egyetemlegességet érintő eljárások kezeléséről és az erre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségről, valamint
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n) minden olyan kérdésben, amelyben szabályzat alkotására e törvény vagy az Integrációs Szervezet alapszabálya
felhatalmazza.”
(4) Az Szhitv. 11. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Az Integrációs Szervezet igazgatósága meghatározza az Integrációs Szervezet tagjai, valamint a Kapcsolt
Vállalkozások prudens és biztonságos működését szolgáló, az Integrációs Szervezet tagjaira és a Kapcsolt
Vállalkozásokra kötelező irányelveket, valamint az e törvényben meghatározott integrációs célok elérését biztosító
tevékenységének keretrendszerét (a továbbiakban együtt: irányelvek).”
(5) Az Szhitv. 11. § (1e) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1e) Az Integrációs Szervezet a jogszabályoknak, az általa meghatározott irányelveknek, a kiadott szabályzatoknak,
valamint a korábbi utasításoknak megfelelő működés érdekében utasítást ad az Integrációs Szervezet tagjának,
illetve a Kapcsolt Vállalkozásnak. Az utasítás címzettje az abban foglaltaknak köteles eleget tenni. Az utasítást
indokolni kell, és abban meg kell jelölni a teljesítés határidejét. Az Integrációs Szervezet a pénzügyi intézménynek
címzett utasítást – az utasítás címzettjének történő megküldésével egyidejűleg – továbbítja a Felügyelet részére.
(2) Az Integrációs Szervezet egyedi alapon is nyomon követi az Integrációs Szervezet tagja és a Kapcsolt Vállalkozás
fizetőképességének és tőkeellátottságának alakulását.”
(6) Az Szhitv. 11. § (6)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az Integrációs Szervezet a biztonságos és hatékony működés, továbbá a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása
érdekében ellenőrzi az Integrációs Szervezet tagjai, valamint a Kapcsolt Vállalkozások által használt fizetési és
elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási rendszerek működését, ennek keretében vizsgálja az egységes
informatikai rendszert. Az Integrációs Szervezet évente megvizsgálja a Központi Adatfeldolgozó tevékenységét,
ideértve a Központi Adatfeldolgozó által ellátott kiszervezett tevékenység 17/V. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározott megállapodásban és üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelő végzését, valamint
a Központi Adatfeldolgozó által alkalmazott közreműködő által ellátott kiszervezett tevékenységet.
(7) Az Integrációs Szervezet a 11/A. §-ban szabályozott ellenőrző és felügyelési rendszer működtetésével ellenőrzi és
folyamatosan felügyeli az ellenőrzés alá vont szervezetek tevékenységét, és a jogszabályoknak, az e törvény alapján
kiadott szabályzatoknak, utasításoknak, valamint irányelveknek megfelelő működését.
(8) Az Integrációs Szervezet tagja, a Kapcsolt Vállalkozás, valamint a 11/B. § (9) bekezdésben meghatározott
körben a Központi Adatfeldolgozó az Integrációs Szervezet által hozott, neki címzett utasítással vagy döntéssel
szemben, valamint az Integrációs Szervezet tagja a valamennyi tagra kötelező döntésekkel szemben a jogi
személy határozatának bírósági felülvizsgálatára irányadó szabályok szerint bírósághoz fordulhat abban
a körben, hogy az utasítás vagy döntés a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és az Integrációs Szervezet által
kiadott szabályzatoknak és meghatározott irányelveknek, illetve a szövetkezeti hitelintézetek integrációja egyéb
szabályzatainak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincs halasztó hatálya, az utasítás vagy döntés attól
függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.
(9) Az Integrációs Szervezetnek és tagjának, valamint az Integrációs Szervezet tagjainak egymás közötti jogvitáira
a választottbírósági eljárás keretében történő vitarendezés kizárt.”
10. §		
Az Szhitv. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Integrációs Szervezet a szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes működése és irányítása, továbbá
a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében olyan – az e törvényen és az Integrációs Szervezet
szabályzatán és irányelvén alapuló – ellenőrző és felügyelési rendszert működtet, amely lehetővé teszi az Integrációs
Szervezet tagja, a Kapcsolt Vállalkozás és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja tevékenységének,
valamint a jogszabályoknak, az e törvény alapján kiadott szabályzatoknak, utasításoknak és irányelveknek megfelelő
működésének ellenőrzését, valamint folyamatos felügyelését, továbbá a Központi Adatfeldolgozó és az általa
alkalmazott közreműködő által ellátott kiszervezett tevékenység ellenőrzését. Az Integrációs Szervezet jogosult
ellenőrizni és folyamatosan felügyelni az Integrációs Szervezet tagjainak azon tevékenységét is, amelyet a Hpt.,
illetve Bszt. szerinti közvetítő útján végeznek.”
11. §

(1) Az Szhitv. 11/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ellenőrzés vagy a folyamatos felügyelés során az Integrációs Szervezet igazgatósága megállapítja, hogy
az Integrációs Szervezet tagja”
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(2) Az Szhitv. 11/B. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Integrációs Szervezet igazgatósága)
„d) a Felügyelet egyidejű értesítésével megvonja az integrációs üzleti irányító szervezeti feladatokat ellátó pénzügyi
intézménytől az e törvényben az integrációs üzleti irányító szervezet részére biztosított jogkört, és az integrációs
üzleti irányító szervezet Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint az e törvényben meghatározott
integrációs üzleti irányító szervezet feladatait ellátó pénzügyi intézmény kiválasztásának részletszabályairól szóló
rendeletben meghatározottak szerint új pénzügyi intézményt választ ki az integrációs üzleti irányító szervezeti
feladatok ellátására;
e) a Felügyelet egyidejű értesítésével integrációs biztost, illetve integrációs biztosokat (a továbbiakban együtt:
integrációs biztos) rendelhet ki – az integrációs üzleti irányító szervezet kivételével – az Integrációs Szervezet
tagjához 180 napra; az időtartam indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.”
(3) Az Szhitv. 11/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Integrációs Szervezet az integrációs üzleti irányító szervezeti feladatokat ellátó pénzügyi intézménytől
az e törvényben az integrációs üzleti irányító szervezet részére biztosított jogkört abban az esetben vonhatja meg,
ha az integrációs üzleti irányító szervezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos kötelezettségeit
ismételten vagy súlyosan megszegi, továbbá ismételten nem tesz eleget az utasításokban vagy a szabályzatokban
foglaltaknak. Az integrációs üzleti irányító szervezet részére biztosított jogkör megvonása esetén a 11/G. §
(2)–(4) bekezdésében meghatározott szabályokat is alkalmazni kell az integrációs üzleti irányító szervezeti jogkör
átadása tekintetében.”
(4) Az Szhitv. 11/B. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az Integrációs Szervezet igazgatósága a Kapcsolt Vállalkozás ellenőrzésére vonatkozó vizsgálati jelentésben
megfogalmazott megállapítások teljesítésére utasítást adhat a Kapcsolt Vállalkozásnak az ellenőrző befolyást
gyakorló intézmény egyidejű értesítése mellett.
(9) Az Integrációs Szervezet igazgatósága a Központi Adatfeldolgozó vagy az általa alkalmazott közreműködő által
végzett tevékenység ellenőrzésére vonatkozó vizsgálati jelentésben megfogalmazott megállapítások teljesítésére
utasítást adhat a Központi Adatfeldolgozónak.”
12. §		
Az Szhitv. 11/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ügyvezetés, az igazgatóság, vagy a felügyelőbizottság tagja az integrációs biztos kirendelésének ideje alatt
is jogorvoslattal élhet az Integrációs Szervezet igazgatósága által az integrációs biztost kirendelő döntés, továbbá
az Integrációs Szervezet tagjával szemben hozott intézkedés ellen, e jogorvoslati eljárásban az Integrációs Szervezet
tagját képviselheti, vagy a képviselet ellátására megbízást adhat.”
13. §		
Az Szhitv. 11/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Integrációs Szervezetből az Integrációs Szervezet integrációs üzleti irányító szervezeten kívüli tagjai
az Integrációs Szervezet alapszabályának megfelelően, az integrációs üzleti irányító szervezet az integrációs
üzleti irányító szervezet Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint az e törvényben meghatározott
integrációs üzleti irányító szervezet feladatait ellátó pénzügyi intézmény kiválasztásának részletszabályairól szóló
rendeletben meghatározott szabályok szerint léphet ki. Az Integrációs Szervezetből kilépni kívánó tag a kilépési
szándékát azt követően jelentheti be az Integrációs Szervezethez, hogy a bejelentést megelőző legalább 60 nappal
nem szövetkezeti formában működő hitelintézet alapítására, illetve működésére vonatkozó engedélyért fordult
a Felügyelethez.”
14. §

(1) Az Szhitv. 11/G. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Integrációs Szervezetből kilépni kívánó integrációs üzleti irányító szervezet Integrációs Szervezeti tagsága
kizárólag azt követően szűnhet meg, hogy az e törvényben meghatározott, az integrációs üzleti irányító szervezet
szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatait és hatásköreit az integrációs üzleti irányító
szervezet Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint az e törvényben meghatározott integrációs
üzleti irányító szervezet feladatait ellátó pénzügyi intézmény kiválasztásának részletszabályairól szóló rendeletben
meghatározottak szerint az Integrációs Szervezet által kiválasztott új integrációs üzleti irányító szervezet átvette.
(3) Az integrációs üzleti irányító szervezet az e törvényben meghatározott, a szövetkezeti hitelintézetek
integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért és jogkörök gyakorlásáért, a feladatok és jogkörök új integrációs
üzleti irányító szervezet által történő átvételéig felelősséggel tartozik.”
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(2) Az Szhitv. 11/G. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának – az integrációs üzleti irányító szervezet Integrációs Szervezetből
történő kilépésének, valamint az e törvényben meghatározott integrációs üzleti irányító szervezet feladatait ellátó
pénzügyi intézmény kiválasztásának részletszabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint – kiválasztott
új integrációs üzleti irányító szervezete az Integrációs Szervezeti tagságának időpontjától egyetemlegesen felel
az Integrációs Szervezet és annak tagjai által vállalt valamennyi kötelezettségért, függetlenül azok keletkezésének
időpontjától, továbbá ezen időponttól az Integrációs Szervezet és annak tagjai is egyetemlegesen felelnek
az integrációs üzleti irányító szervezet által vállalt valamennyi kötelezettségért, függetlenül azok keletkezésének
időpontjától.”
15. §		
Az Szhitv. 7. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„7. Az integrációs üzleti irányító szervezet”
16. §		
Az Szhitv. 7.1. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„7.1. Az integrációs üzleti irányító szervezet jogállása
12. § Az integrációs üzleti irányító szervezet pénzügyi intézmény, amelyre a Hpt.-t, a Bszt.-t és a Ptk.-t
az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
17. §		
Az Szhitv. a 12. §-t követően a következő 7.2. alcímmel egészül ki:
„7.2. Az integrációs üzleti irányító szervezet közreműködése az integrációs szintű stratégia
megvalósításában
13. § Az integrációs üzleti irányító szervezet a közgyűlése által jóváhagyott integrációs szintű stratégia
megvalósítása érdekében az Integrációs Szervezet egyes tagjai vagy valamennyi tagja érdekében a stratégia
megvalósításához szükséges mértékben szerződést köthet. Az integrációs üzleti irányító szervezet – az Integrációs
Szervezet előzetes jóváhagyását követően – a tag vagy tagok érdekében megkötött szerződés alapján felmerült
kiadásait jogosult akár egészben, akár részben továbbhárítani az Integrációs Szervezet azon tagja vagy tagjai
részére, amelyek érdekében a kiadást teljesítette.”
18. §		
Az Szhitv. a 14. §-t megelőzően a következő 7.3. alcím címmel egészül ki:
„7.3. Az integrációs üzleti irányító szervezet alapszabálya”
19. §		
Az Szhitv. 7.4. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„7.4. Az integrációs üzleti irányító szervezet feladatai, viszonya a szövetkezeti hitelintézetekkel”
20. §

(1) Az Szhitv. 15. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az integrációs üzleti irányító szervezet az Integrációs Szervezet előzetes jóváhagyását követően az Integrációs
Szervezet tagjaira és a Kapcsolt Vállalkozásokra vonatkozóan kötelező szabályzatot fogad el”
(2) Az Szhitv. 15. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az integrációs üzleti irányító szervezet az integrációs szintű beszerzések lebonyolítása és az Integrációs
Szervezet tagjai és a Kapcsolt Vállalkozások igényeinek kielégítése érdekében többségi tulajdonában álló gazdasági
társaságot hozhat létre, vagy ilyen tevékenységet végző gazdasági társaságban többségi tulajdont szerezhet,
illetve ezen tevékenységek ellátását – nyilvános pályázat útján – főtevékenységként ilyen tevékenységeket végző
gazdasági társaságra bízhatja legfeljebb 5 éves időtartamra.
(5) Az integrációs üzleti irányító szervezet az általa kiadott szabályzatoknak vagy korábbi utasításnak megfelelő
működés érdekében utasítást adhat a szövetkezeti hitelintézetnek és a Kapcsolt Vállalkozásnak. A szövetkezeti
hitelintézet és a Kapcsolt Vállalkozás az utasításnak köteles eleget tenni. Az utasítást indokolni kell és abban meg
kell jelölni a teljesítés határidejét is. Az integrációs üzleti irányító szervezet az utasítását az utasítás címzettje részére
történő megküldéssel egyidejűleg továbbítja az Integrációs Szervezet, valamint a Felügyelet részére. Az utasítás
címzettje jogosult bírósághoz fordulni abban a körben, hogy az utasítás a törvénynek, egyéb jogszabályoknak,
az Integrációs Szervezet által meghatározott irányelveknek és az integrációs üzleti irányító szervezet, illetve
az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincs halasztó hatálya,
az utasítás attól függetlenül, az utasításban megjelölt határidőben végrehajtandó.”
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(3) Az Szhitv. 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Integrációs Szervezet tagja és a Kapcsolt Vállalkozás számviteli törvény szerinti beszámolója – kivéve
az átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a tevékenységet lezáró beszámolókat – elfogadásához az integrációs
üzleti irányító szervezet igazgatóságának előzetes jóváhagyása szükséges, amely döntést az érintett szervezet
tervezett közgyűlése, részközgyűlése vagy küldöttgyűlése (a továbbiakban együtt: közgyűlés) előtt legalább
45 nappal – nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő szövetkezeti hitelintézet esetében
a közgyűlés előterjesztéseit tárgyaló igazgatósági ülést megelőző legalább 8 nappal – rendelkezésére
bocsátott, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott beszámoló alapján 30 napon belül hoz meg. Az integrációs üzleti
irányító szervezet az előzetes jóváhagyásáról szóló döntést az Integrációs Szervezet ügyvezetésének előzetes
egyetértését követően hozhatja meg. Az integrációs üzleti irányító szervezet előzetes jóváhagyása hiányában
az érintett szervezet felügyelőbizottsága a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetét nem véleményezheti,
az igazgatósága vagy ügyvezetése a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetét nem terjesztheti a legfőbb
döntéshozó szerv elé, a legfőbb döntéshozó szerve pedig érvényesen nem fogadhatja el a számviteli törvény
szerinti beszámolót. A cégbírósághoz benyújtásra kerülő beszámoló kötelező melléklete az integrációs üzleti
irányító szervezet előzetes jóváhagyását tartalmazó nyilatkozata.”
21. §		
Az Szhitv. a 15/D. §-t követően a következő 7.5. alcímmel egészül ki:
„7.5. Holding Szövetkezet
15/E. § (1) A Holding Szövetkezetre az e törvényben foglalt eltérésekkel kell a Ptk. szövetkezetekre vonatkozó
rendelkezéseit alkalmazni.
(2) A Holding Szövetkezet tekintetében a Ptk.-nak a tag személyes közreműködésére, a tagok vagyoni
hozzájárulásának arányára és mértékére vonatkozó rendelkezéseit és a 3:326. § (1)–(3) bekezdését nem kell
alkalmazni.
(3) A Holding Szövetkezet az Integrációs Szervezet tagja, amely a szövetkezeti hitelintézeti integráció működésében
az általa tulajdonolt szervezetekkel kapcsolatos tulajdonosi és a 6. § (4)–(6) bekezdésében foglalt jogait gyakorolva
vesz részt.
(4) A Holding Szövetkezet jogosult szövetkezeti hitelintézetben és annak többségi tulajdonában álló vállalkozásban
fennálló tulajdoni részesedésének kezelését fő tevékenységként végezni.
(5) A Holding Szövetkezet más típusú jogi személlyé nem átalakulhat át és nem olvadhat össze más jogi személlyel.
(6) A Holding Szövetkezetbe kizárólag olyan szövetkezeti hitelintézet vagy annak Kapcsolt Vállalkozása olvadhat be,
amely a Felügyelet által felügyelt tevékenységét a beolvadás időpontjáig megszüntette. A beolvadó jogi személy
Integrációs Szervezetben fennálló tagsága a beolvadó jogi személy megszűnésének időpontjában szűnik meg.
(7) Az Integrációs Szervezetnek csak egy Holding Szövetkezet tagja lehet, és a Holding Szövetkezet Integrációs
Szervezeti tagsága sem kilépéssel, sem kizárással nem szüntethető meg.
(8) A Holding Szövetkezetre alkalmazni kell a 17/E. § (7) bekezdését, a 17/H. § (1a) bekezdését, a 17/Q. §-t és
a 19. § (3) bekezdését azzal, hogy ahol e rendelkezések szövetkezeti hitelintézetről rendelkeznek, ott a Holding
Szövetkezetet kell érteni.”
22. §

(1) Az Szhitv. 17/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Működési formájától függetlenül a szövetkezeti hitelintézet, valamint az integrációs üzleti irányító szervezet
szavatoló tőkéje nem süllyedhet az Integrációs Szervezet által egyedi (nem konszolidált) alapon időről időre
– egységes szempontok szerint – megállapított szint alá. Az Integrációs Szervezet szabályzatban határozza meg
az egyedi alapon megállapított szavatoló tőke meghatározásának elveit és folyamatát azzal, hogy az Integrációs
Szervezet az egyedi alapon megállapított tőkekövetelményt a tagok tényleges pénzügyi és kockázati helyzetéhez
igazodva, kockázatalapon határozza meg.”
(2) Az Szhitv. 17/C. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet szavatoló tőkéje az (1) bekezdésben meghatározott szint alá süllyed,
az Integrációs Szervezet köteles – a Felügyelet jogait, feladatait és hatásköreit nem érintve, és amennyiben
a Felügyelet ilyen intézkedést még nem tett – a Felügyelet előzetes jóváhagyásával a 11/B. § (2) bekezdésében
meghatározott egy vagy több intézkedéssel élni, amely mellett az alábbi egy vagy több kivételes intézkedést is
alkalmazhatja:”
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23. §		
Az Szhitv. 17/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Szövetkezeti hitelintézet esetében – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársasági formában
működő szövetkezeti hitelintézetet – a közgyűlés napját megelőző 15 nappal az összehívásról hirdetményt kell
közzétenni, valamint a közgyűlés napját megelőző legalább 15 nappal értesíteni kell a tagot a napirendi pontokról,
vagy az összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó meghívót – minden napirendre vonatkozóan
az előterjesztéssel és a kapcsolódó anyagokkal – valamennyi tagnak legalább a közgyűlés napját megelőző
15 nappal meg kell küldeni. Szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet esetében azoknak a tagoknak,
akik ezt írásban kérik, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni és a közgyűlés által
meghozott határozatokról valamennyi tagot tájékoztatni kell.”
24. §		
Az Szhitv. 17/K. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás vezető tisztségviselőinek és vezető állású
személyeinek kinevezéséhez az Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes hozzájárulása szükséges.
Az Integrációs Szervezet kezdeményezheti, hogy az Integrációs Szervezet tagjánál tartsanak közgyűlést vagy
taggyűlést, amelynek napirendi pontja a tisztújítás a vezető tisztségviselők vonatkozásában. Az érintett tagnál
a jogszabály által megengedett legrövidebb időn belül meg kell tartani a közgyűlést vagy a taggyűlést.”
25. §		
Az Szhitv. 17/L. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szövetkezeti hitelintézeteknek és az integrációs üzleti irányító szervezetnek a Hpt. 165. § (1) bekezdésében
és a Bszt. 118. § (1) bekezdésében előírt bank- és értékpapírtitok – ideértve a személyes adatokat is –, továbbá
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 59. §-a szerinti fizetési titok, valamint
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 135. §-a szerinti biztosítási titok megtartási
kötelezettsége nem áll fenn az Integrációs Szervezeti tagok egymás közti viszonyában, valamint e szervezeteknek
az Integrációs Szervezettel – ideértve az Integrációs Szervezet által a 11/A. § (13) bekezdése alapján igénybe vett
közreműködő szakértőt is – és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjával szemben. Az adatokat
az Integrációs Szervezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatai ellátása, az Integrációs
Szervezet által a 11/A. § (13) bekezdése alapján igénybe vett közreműködő szakértő az e törvényben meghatározott
feladatai ellátása, a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja az e törvény szerinti feladatai ellátása,
az Integrációs Szervezeti tag pedig a pénzügyi, valamint befektetési szolgáltatásai nyújtása, illetve e törvényben
meghatározott feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelheti.”
26. §		
Az Szhitv. 17/M. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Alap szabályzatait az Integrációs Szervezet hagyja jóvá.”
27. §

(1) Az Szhitv. 17/P. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szövetkezeti hitelintézetek és az integrációs üzleti irányító szervezet az egyetemleges felelősségvállalásuk
fedezetét az Alapba történő éves befizetéssel és az Alap által elrendelt rendkívüli befizetéssel biztosítják.”
(2) Az Szhitv. 17/P. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az Alapba a (2) bekezdés szerint befizetett összeg kizárólag a szövetkezeti hitelintézetekkel és az integrációs
üzleti irányító szervezettel szemben az egyetemlegesség alapján érvényesített követelések rendezésére, továbbá
a 17/D. § (2) bekezdés d) pontja szerinti állományátruházás sikeres lebonyolításhoz szükséges pénzeszköz
biztosítására használható fel. Visszakövetelésére sem a befizető, sem annak felszámolója vagy hitelezője nem
jogosult, a működési engedélyének visszavonása vagy egyébként jogutód nélküli megszűnése esetén sem.
(4) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet vagy az integrációs üzleti irányító szervezet jogerős ítéletben
megállapított vagy nem vitatott tartozását nem, vagy várhatóan nem tudja teljesíteni, akkor erről az Alapot és
az Integrációs Szervezetet haladéktalanul tájékoztatja.
(5) Amennyiben a szövetkezeti hitelintézet vagy az integrációs üzleti irányító szervezet által a jogerős ítéletben
megállapított vagy nem vitatott tartozás alapján fizetendő összeg, vagy a 17/D. § (2) bekezdés d) pontja szerinti
állományátruházás sikeres lebonyolításhoz szükséges összeg az Alap egyenlegét meghaladja, az Alap rendkívüli
befizetés teljesítését rendelheti el a szövetkezeti hitelintézetek és az integrációs üzleti irányító szervezet számára.
A rendkívüli befizetés összege meghatározásának elveit és teljesítésének határidejét az Alap szabályzatban előre
határozza meg.”
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(1) Az Szhitv. 17/Q. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott elszámolás – a tag, annak örököse vagy jogutódja érdekkörében felmerült
okból – az arra vonatkozó szabályok alapján határidőben nem lehetséges, a szövetkezeti formában működő
szövetkezeti hitelintézet intézkedik a részjegy bevonásáról és a jegyzett tőke leszállításáról. A bevonást követően
a részjegy tekintetében fennálló tagsági jogok és kötelezettségek összessége, és a részjegy jogosultjának tagsági
viszonya megszűnik. A tag, annak örököse vagy jogutódja a bevonást követően a 17/R. §-ban meghatározott
rendelkezések alapján tarthat igényt a bevont részjegy névértékével egyező összegre.”
(2) Az Szhitv. 17/Q. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tagnak, illetve részvényesnek a jogviszonyához kötődő bármilyen jogcímen történő kifizetésről vagy
visszafizetésről az Integrációs Szervezet tagja az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulását követően dönthet.
Az Integrációs Szervezet igazgatósága az előzetes hozzájárulással kapcsolatos döntését az integrációs üzleti irányító
szervezet igazgatóságának beleegyezését követően hozhatja meg.”

29. §		
Az Szhitv. 17/R. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet vagy a Holding Szövetkezet tagja vagy annak
örököse (jogutódja) tagsági jogviszonya megszűnésekor a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet
vagy a Holding Szövetkezet saját tőkéjéből legfeljebb a részjegye névértékére tarthat igényt.”
30. §

(1) Az Szhitv. 17/S. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás átalakulása, egyesülése vagy szétválása az Integrációs
Szervezet igazgatóságának előzetes hozzájárulásához kötött, amely döntés meghozatalakor az Integrációs
Szervezet a szövetkezeti hitelintézeti integrációs céloknak való megfelelést mérlegeli. Az Integrációs Szervezet
igazgatóságának meg kell adnia az előzetes hozzájárulást, ha az átalakulás, az egyesülés vagy a szétválás az érintett
intézmény fizetőképességét, üzleti tervének teljesítését vagy az egyedi alapon megállapított szavatolótőke-szint
elérését nem veszélyezteti.”
(2) Az Szhitv. 17/S. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az Integrációs Szervezet a szövetkezeti hitelintézeti integráció céljainak elérése érdekében elrendelheti, hogy
az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás vezetősége hívjon össze közgyűlést, illetve taggyűlést,
ahol napirendi pont a kijelölt intézmény átalakulása, egyesülése vagy szétválása. A kijelölt intézménynél
a közgyűlést, illetve taggyűlést a jogszabály által megengedett legrövidebb időn belül meg kell tartani.
(5) Az Integrációs Szervezet tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás átalakulása, egyesülése vagy szétválása esetén
a lekötött tartalékba helyezett, fel nem osztható vagyont a jogutód lekötött tartalékába kell helyezni.”
(3) Az Szhitv. 17/S. §-a a következő (10)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A szövetkezeti hitelintézet az Integrációs Szervezet előzetes írásbeli hozzájárulását követően jogosult
beolvadni a Holding Szövetkezetbe.
(11) A szövetkezeti hitelintézet Holding Szövetkezetbe történő beolvadásához az Integrációs Szervezet abban
az esetben járul hozzá, ha
a) azt a szövetkezeti hitelintézet és a Holding Szövetkezet közösen kérelmezik,
b) a szövetkezeti hitelintézet felszámolása kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn,
c) a szövetkezeti hitelintézet beolvadása nem sérti a szövetkezeti hitelintézeti integráció érdekeit, valamint
d) a szövetkezeti hitelintézet a tevékenységi engedélyének visszaadásáról döntött és a szövetkezeti hitelintézet
tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta és a beolvadás a visszavonó határozatban megjelölt időpontig
történik.
(12) A szövetkezeti hitelintézet Holding Szövetkezetbe történő (10) és (11) bekezdés szerinti beolvadása esetén nem
kell alkalmazni a Hpt. végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseit.”

31. §		
Az Szhitv. 8/I. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„8/I. Jogutód nélküli megszűnés, átalakítás
17/T. § (1) Az Integrációs Szervezet tagja – ide nem értve a Holding Szövetkezetet – és a Kapcsolt Vállalkozás
a jogutód nélküli megszűnéséről vagy a Felügyelet által engedélyezett tevékenysége részben vagy egészben
történő szüneteltetéséről, valamint megszüntetéséről, vagy a szövetkezeti hitelintézet pénzügyi vállalkozássá,
befektetési vállalkozássá történő átalakításáról (a továbbiakban: átalakítás) az Integrációs Szervezet előzetes írásbeli
hozzájárulását követően dönthet.
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(2) Amennyiben a Felügyelet a szövetkezeti hitelintézet végelszámolásának elhatározásáról dönt, és a szövetkezeti
hitelintézet működési engedélyének visszavonására egyébként a Hpt. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján is helye
lett volna, akkor ezt a tényt a Felügyelet a végelszámolást kimondó határozatában feltünteti és a határozatát
haladéktalanul megküldi az Országos Betétbiztosítási Alap számára is.
(3) Az átalakításhoz az Integrációs Szervezet abban az esetben járul hozzá, ha a kérelmező szövetkezeti hitelintézet
és
a) annak tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta és az átalakítás a visszavonó határozatban megjelölt
időpontban megtörténik,
b) a tevékenységi engedély visszavonásának más okból nincs helye,
c) a felszámolási eljárás kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn,
d) az átalakítás nem sérti a szövetkezeti hitelintézeti integráció gazdasági érdekeit, valamint
e) a kérelmező a 20/A. § (7) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelel.
(4) Az Integrációs Szervezet tagja végelszámolására, a szövetkezeti hitelintézet átalakítására az Integrációs
Szervezetből kilépni kívánó szövetkezeti hitelintézetre irányadó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”
32. §

(1) Az Szhitv. 20/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Integrációs Szervezet tagjai az Integrációs Szervezet és az integrációs üzleti irányító szervezet által
az e törvény alapján kibocsátott szabályzatok rájuk vonatkozó rendelkezéseit a szabályzatokban megjelölt
hatálybalépés napjától kötelesek alkalmazni.”
(2) Az Szhitv. 20/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az 5/A. § (3) bekezdése vonatkozásában a kilépő tag köteles a kilépési szándéknyilatkozat Integrációs Szervezet
részére történő benyújtásakor – könyvvizsgálói jelentéssel ellátott közbenső mérleg alapján – fennálló saját
tőke értékének megfelelő összeget a tagsági jogviszony megszűnését követő 730 napig – ha pedig ezen időszak
alatt igényt jelentettek be, annak teljesítéséről való döntésig – az Integrációs Szervezet által kijelölt szövetkezeti
hitelintézeti tagnál erre a célra nyitott, elkülönített számlán tartani. Az elkülönített bankszámlán elhelyezendő
összeg felszabadítására az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatban meghatározott személyek számára,
a szabályzat szerinti feltételekkel és időpontokban kerül sor.”

33. §		
Az Szhitv. 9. alcíme a következő 20/G. §-sal egészül ki:
„20/G. § (1) A szövetkezeti hitelintézeti integráció integrációs üzleti irányító szervezete az egyes vagyongazdálkodást
érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2019. évi LX. törvény (a továbbiakban: 2. Mód. tv.) hatálybalépésekor a központi banki jogkörrel rendelkező
szervezet mindaddig, amíg az Integrációs Szervezetből ki nem lép, vagy amíg az Integrációs Szervezet meg nem
vonja tőle az integrációs üzleti irányító szervezeti jogkört.
(2) Az a szövetkezet léphet be Holding Szövetkezetként az Integrációs Szervezetbe, amely a 2. Mód. tv.
hatálybalépésekor – a 3. § (2) bekezdésében foglalt feltételeken túl – megfelel a következő feltételeknek:
a) legalább egy szövetkezeti hitelintézetben tulajdonnal rendelkezik,
b) az Integrációs Szervezet által előírt formában írásbeli nyilatkozattal kötelezettséget vállalt arra, hogy Integrációs
Szervezeti tagokban fennálló tulajdoni részesedésének kezelésén kívül más üzletszerű tevékenységet kizárólag
az Integrációs Szervezet által engedélyezett körben végez és
c) az alapszabálya megfelel a 11/H. § és a 15/E. §-ban meghatározott működésre vonatkozó követelményeknek.
(3) E törvénynek – a 2. Mód. tv.-vel megállapított – 17/T. §-át a folyamatban lévő átalakításokra is alkalmazni kell.
(4) Ha a 2. Mód. tv. hatálybalépését követően az Integrációs Szervezet igazgatósági tagjának vagy
felügyelőbizottsági tagjának a megbízatása megszűnik, az új tag a Holding Szövetkezet által – a 6. §
(5) bekezdésének alkalmazásával – delegált személyek közül, az Integrációs Szervezet szövetkezeti hitelintézeti
tagjai többségének és a Holding Szövetkezetnek az egyetértő szavazatával választható meg mindaddig, amíg
az Integrációs Szervezet igazgatóságának vagy felügyelőbizottságának ily módon megválasztott tagjainak a száma
el nem éri az e törvényben előírt arányt.
(5) Az MFB Zrt. Integrációs Szervezetből történő kilépéséig az e törvény 2. Mód. tv. hatálybalépését megelőző
napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni az MFB Zrt. Integrációs Szervezetben fennálló tagsági jogviszonyára.
Az Integrációs Szervezet közgyűlésén az Integrációs Szervezet tagjait megillető szavazatokra a 6. § (3) bekezdés
2. Mód. tv hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezése irányadó az MFB Zrt. Integrációs Szervezetből
történő kilépéséig.”
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34. §		
Az Szhitv.
1.
1. § (1) bekezdés l) pontjában az „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)” szövegrész helyébe az „a Hpt.” szöveg;
2.
1. § (1) bekezdés t) pontjában, 1. § (5b)–(6) bekezdésében, 3. § (2) bekezdés d) pontjában, 3. §
(3) bekezdésében, 11. § (3)–(4) bekezdésében, 11/A. § (12) bekezdésében, 11/E. § (4) bekezdésében,
11/G. § (1) bekezdésében, 14. § (4) bekezdés d) pontjában, 15. § (3), (8), (9), (12) és (15) bekezdésében,
15/A. § (2), (5) és (9) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés c) pontjában, 17/C. § (1a), (2a) és (2b) bekezdésében,
17/E. § (5) bekezdésében, 17/F. § (2) bekezdésében, 17/K. § (1) bekezdésében, 17/M. § (1) bekezdésében,
17/N. § (2) bekezdésében, 17/O. §-ában, 17/P. § (7) bekezdésében, 17/Q. § (7) bekezdésében, 17/U. §
(1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, 17/V. § (1), (3) és (6) bekezdésében,
19. § (9a) bekezdésében, 20. § (10) bekezdésében, 20/D. §-ában és 20/E. § (1) bekezdésében az „a Központi
Bank” szövegrész helyébe az „az integrációs üzleti irányító szervezet” szöveg;
3.
3. § (2) bekezdés a) pontjában, 11/B. § (3) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 15/A. § (10) bekezdésében,
15/C. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 17/V. § (2) és (4) bekezdésében
az „a Központi Bank” szövegrészek helyébe az „az integrációs üzleti irányító szervezet” szöveg;
4.
9. § (2) bekezdés i) pontjában az „a szövetkezeti hitelintézetek és a Központi Bank” szövegrész helyébe
az „az ellenőrzés alá vont szervezetek” szöveg;
5.
11. § (3) bekezdésében, 15/A. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 15/B. § (1) és (2) bekezdésében, 15/C. §
(1) bekezdésében és 16. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Központi Bankot” szövegrész helyébe
az „az integrációs üzleti irányító szervezetet” szöveg;
6.
11. § (5) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézet vagy a Központi Bank” szövegrész helyébe
az „a szövetkezeti hitelintézet, az integrációs üzleti irányító szervezet vagy az Integrációs Szervezet tagjának
minősülő Kapcsolt Vállalkozás” szöveg;
7.
11/A. § (4) bekezdésében a „Folyamatos felügyelés keretében történő eljárás esetén” szövegrész helyébe
az „A folyamatos felügyelés keretében végzett tevékenységre vonatkozóan” szöveg;
8.
11/A. § (7) bekezdésében az „Az ellenőrzést végző személy” szövegrész helyébe az „A helyszíni ellenőrzést
végző személy” szöveg;
9.
11/A. § (9) bekezdésében az „az ellenőrzés alá vont személy vagy szervezet” szövegrész helyébe
az „az ellenőrzés alá vont szervezet vagy személy” szöveg;
10.
11/B. § (1) bekezdés a) pontjában az „a szövetkezeti hitelintézet belső szabályzatában” szövegrész helyébe
az „az Integrációs Szervezet tagja belső szabályzatában” szöveg;
11.
11/B. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „a szövetkezeti hitelintézetet vagy a Központi Bankot” szövegrész
helyébe az „az Integrációs Szervezet tagját” szöveg;
12.
11/B. § (2) bekezdés c) pontjában az „a szövetkezeti hitelintézet vagy a Központi Bank” szövegrészek helyébe
az „az Integrációs Szervezet tagja” szöveg;
13.
11/B. § (2) bekezdés c) pontjában az „a szövetkezeti hitelintézetnél vagy a Központi Banknál” szövegrész
helyébe az „az Integrációs Szervezet tagjánál” szöveg;
14.
11/B. § (3) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézet veszélyeztető magatartásának” szövegrész helyébe
az „az Integrációs Szervezet tagja veszélyeztető magatartásának” szöveg;
15.
11/C. § (3) bekezdésében az „az intézkedéssel érintett szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe
az „az intézkedéssel érintett Integrációs Szervezeti tag” szöveg;
16.
11/C. § (4) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézet vagy a Központi Bank” szövegrész helyébe
az „az Integrációs Szervezet tagja” szöveg;
17.
11/D. § (1) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézethez” szövegrész helyébe az „az Integrációs Szervezet
tagjához” szöveg;
18.
11/D. § (2) bekezdésében az „átveszi a szövetkezeti hitelintézet igazgatóságának teljes jogkörét” szövegrész
helyébe az „átveszi az Integrációs Szervezet tagja ügyvezetésének – szövetkezeti hitelintézet esetén
az igazgatóság – teljes jogkörét” szöveg;
19.
11/D. § (3) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézet igazgatósági tagjának” szövegrész helyébe
az „az Integrációs Szervezet tagja ügyvezetésének – szövetkezeti hitelintézet esetén az igazgatóság
tagjának –” szöveg;
20.
11/D. § (4) bekezdésében az „az igazgatóság tagja” szövegrész helyébe az „az ügyvezetés, illetve
az igazgatóság tagja” szöveg, az „az igazgatóság tagjának” szövegrész helyébe az „az ügyvezetés, illetve
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az igazgatóság tagjának” szöveg és az „a közgyűlés összehívását” szövegrész helyébe az „a közgyűlés, illetve
taggyűlés összehívását” szöveg;
11/D. § (6) bekezdés a) pontjában az „érintett szövetkezeti hitelintézetben” szövegrész helyébe
az „érintett Integrációs Szervezeti tagban” szöveg és az „a szövetkezeti hitelintézettel” szövegrész helyébe
az „az Integrációs Szervezeti taggal” szöveg;
11/D. § (9) bekezdésében az „az érintett szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „az érintett
Integrációs Szervezeti tag” szöveg;
11/F. § (5) bekezdés b) pontjában az „a 20/A. § (2) bekezdésében és az 1. § (4) bekezdésében meghatározott
egyetemleges felelősség” szövegrész helyébe az „az 5/A. §-ban meghatározott egyetemleges felelősség”
szöveg;
11/G. § (4) bekezdésében az „A Központi Bank a kilépése vagy központi banki jogkörének megvonása esetén”
szövegrész helyébe az „Az integrációs üzleti irányító szervezet kilépése vagy integrációs üzleti irányító
szervezeti jogkörének megvonása esetén” szöveg;
14. § (1)–(2) bekezdésében és (4) bekezdése nyitó szövegrészében, 15. § (1), (3), (11), (14) és
(15) bekezdésében, 15/A. § (1), (4) és (7) bekezdésében, 15/D. §-ában, 17/C. § (2a) bekezdésében,
17/P. § (6) bekezdésében, 17/U. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, (5) és (10) bekezdésében és 19. §
(9a) bekezdésében az „A Központi Bank” szövegrész helyébe az „Az integrációs üzleti irányító szervezet”
szöveg;
14. § (2) bekezdésében és 20. § (10) bekezdésében az „a Központi Bankban” szövegrész helyébe
az „az integrációs üzleti irányító szervezetben” szöveg;
15. § (2) bekezdés a) pontjában a „kockázati monitoring” szövegrész helyébe az „a kockázatvállalások
korlátozása, kockázati monitoring” szöveg;
15. § (2) bekezdés c) pontjában az „a szövetkezeti hitelintézetek integrációs szintű beszerzési gyakorlatának”
szövegrész helyébe az „az integrációs szintű beszerzési gyakorlatának” szöveg;
15. § (3) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézetekre kötelező” szövegrész helyébe az „az Integrációs
Szervezet tagjaira és a Kapcsolt Vállalkozásokra kötelező” szöveg;
15. § (8) bekezdésében és 20. § (10) bekezdésében az „A Központi Bank” szövegrészek helyébe
az „Az integrációs üzleti irányító szervezet” szöveg;
15. § (11) bekezdésében az „az egyes szövetkezeti hitelintézeteknek” szövegrész helyébe az „az egyes
szövetkezeti hitelintézeteknek és Kapcsolt Vállalkozásoknak” szöveg;
15. § (12) bekezdésében az „A szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „A szövetkezeti hitelintézet és
a Kapcsolt Vállalkozás” szöveg;
15. § (13) bekezdésében az „A Központi Banknak” szövegrész helyébe az „Az integrációs üzleti irányító
szervezetnek” szöveg;
15. § (14) bekezdésében a „központi banki feladatai” szövegrész helyébe az „integrációs üzleti irányító
szervezeti feladatai” szöveg;
15/A. § (8) bekezdésében az „a Központi Banknak” szövegrész helyébe az „az integrációs üzleti irányító
szervezetnek” szöveg;
15/C. § (1) bekezdésében az „A szövetkezeti hitelintézet és a Központi Bank” szövegrész helyébe
az „Az Integrációs Szervezet tagja” szöveg;
17. § (2) bekezdésében az „a Központi Bank részére” szövegrész helyébe az „az Integrációs Szervezet részére”
szöveg;
17/C. § (2a) bekezdésében az „a Központi Bankban” szövegrészek helyébe az „az integrációs üzleti irányító
szervezetben” szöveg;
17/E. § (6) bekezdésében és 19. § (9) bekezdésében az „a Központi Bankkal” szövegrész helyébe
az „az integrációs üzleti irányító szervezettel” szöveg;
17/F. § (2) bekezdésében a „valamint az Országos Betétbiztosítási Alap” szövegrész helyébe az „az Országos
Betétbiztosítási Alap, valamint a Holding Szövetkezet” szöveg;
17/H. § (1a) bekezdésében az „intézkedéseket alkalmazza” szövegrész helyébe az „intézkedéseket
alkalmazhatja” szöveg;
17/J. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „szövetkezet formában” szövegrész helyébe a „szövetkezeti
formában” szöveg;
17/K. § (1) bekezdésében az „A szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „Az Integrációs Szervezet
tagja vagy a Kapcsolt Vállalkozás” szöveg;
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17/K. § (8) bekezdésében az „az érintett szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „az érintett
intézmény” szöveg és az „a Felügyeletnek valamint a Központi Banknak” szövegrész helyébe
az „a Felügyeletnek, valamint az Integrációs Szervezetnek” szöveg;
17/L. § (1) bekezdésében az „eljáró Központi Bankkal” szövegrész helyébe az „eljáró integrációs üzleti irányító
szervezettel” szöveg és az „eljáró Központi Banknak” szövegrész helyébe az „eljáró integrációs üzleti irányító
szervezetnek” szöveg;
17/M. § (1) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjaival szemben” szövegrész helyébe
az „a szövetkezeti hitelintézetekkel, valamint az integrációs üzleti irányító szervezettel szemben” szöveg;
17/Q. § (5) bekezdésében az „a szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „az Integrációs Szervezeti tag”
szöveg és az „az adott szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „az adott Integrációs Szervezeti tag”
szöveg;
17/R. § (2) bekezdésében az „a részjegy illetve a vagyoni hozzájárulás összegének visszafizetését” szövegrész
helyébe az „a részjegy névértékének visszafizetését” szöveg;
17/S. § (2) bekezdés a) és c) pontjában és 17/S. § (3) bekezdésében az „érintett szövetkezeti hitelintézet”
szövegrész helyébe az „érintett intézmény” szöveg;
17/S. § (2) bekezdés b) pontjában az „a szövetkezeti hitelintézet” szövegrész helyébe az „az érintett
intézmény” szöveg;
17/S. § (6) bekezdésében az „az átalakulásról véglegesen döntő szavazás” szövegrész helyébe
az „az átalakulásról, egyesülésről vagy szétválásról véglegesen döntő szavazás” szöveg;
17/S. § (8) bekezdésében az „az átalakulást követően” szövegrészek helyébe az „az átalakulást, egyesülést vagy
szétválást követően” szöveg;
17/U. § (1) bekezdésében az „Az Integrációs Szervezet 1. § (4) bekezdése szerinti egyetemleges felelősség
mellett működő tagjai” szövegrész helyébe az „A szövetkezeti hitelintézetek” szöveg;
17/U. § (11) bekezdésében az „a Központ Bank” szövegrész helyébe az „az integrációs üzleti irányító szervezet”
szöveg;
20. § (10) bekezdésében az „A Központi bank” szövegrész helyébe az „Az integrációs üzleti irányító szervezet”
szöveg;
21/C. §-ában az „a Központi Bank Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint az e törvényben
meghatározott központi bank feladatait ellátó hitelintézet kiválasztásának” szövegrész helyébe
az „az integrációs üzleti irányító szervezet Integrációs Szervezetből történő kilépésének, valamint
az e törvényben meghatározott integrációs üzleti irányító szervezet feladatait ellátó pénzügyi intézmény
kiválasztásának” szöveg

lép.
35. §		
Hatályát veszti az Szhitv.
1.
1. § (1) bekezdés l) pontjában az „1. § (4) bekezdése szerinti egyetemleges felelősség mellett működő”
szövegrész;
2.
1. § (1) bekezdés o) és p) pontja;
3.
1. § (4) bekezdése;
4.
8. § (2) bekezdése;
5.
10. § (2) bekezdés b) pontjában az „1. § (4) bekezdése szerinti” szövegrész;
6.
11. § (1) bekezdés k) pontjában a „valamint” szövegrész;
7.
11. § (1a) bekezdése;
8.
11. § (1c) bekezdés f ) pontjában a „vagy vagyoni hozzájárulás” szövegrész;
9.
11/F. § (8) bekezdése;
10.
14. § (4) bekezdésében „– az MFB-n kívül –” szövegrész;
11.
15. § (6) bekezdése;
12.
17/F. § (1) bekezdésében az „illetve vagyoni hozzájárulás” szövegrész;
13.
17/H. § (1) bekezdésében az „A szövetkezeti hitelintézet a 3. § (3) bekezdésében meghatározott részvényt
csak az Integrációs Szervezetből való kilépést követően értékesítheti.” szövegrész;
14.
17/M. § (1) bekezdésében az „elsődlegesen” szövegrész;
15.
17/N. § (7) bekezdése;
16.
17/Q. § (1) és (3) bekezdésében az „, illetve vagyoni hozzájárulás” szövegrész;
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17/Q. § (6) bekezdésében az „, illetve a vagyoni hozzájárulásra” és az „, illetve a vagyoni hozzájárulások”
szövegrész;
17/S. § (2) bekezdés a) pontjában az „1. § (4) bekezdése szerinti egyetemleges felelősség mellett működő”
szövegrész;
17/V. § (2) bekezdésében az „ügyvezetése” szövegrész;
19. § (4) bekezdése;
20/A. § (1)–(4) bekezdése;
20/E. § (3) bekezdése.

4. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
36. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
1.
8. § (7) bekezdésében a „hitelintézetekre” szövegrész helyébe a „pénzügyi intézményekre” szöveg;
2.
159. § (3) bekezdés b) pontjában és 161. § (2) bekezdés a) pontjában az „a szövetkezeti hitelintézeti integráció
feladatkörében eljáró központi bankjával” szövegrész helyébe az „a szövetkezeti hitelintézeti integráció
feladatkörében eljáró integrációs üzleti irányító szervezetével” szöveg;
3.
219. § (1b) bekezdésében az „a Központi Bankkal, illetve a többi szövetkezeti hitelintézettel” szövegrész
helyébe az „illetve annak tagjaival” szöveg
lép.

5. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása
37. §		
Hatályát veszti a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény
1.
1. § (3) bekezdése,
2.
3. § 34. pontjában a „, valamint az Integrációs Szervezet” szöveg,
3.
3. § 35. pontja,
4.
3. § 60. pontja,
5.
17. § (6) bekezdése,
6.
42. § (4) bekezdése,
7.
113. § (2) bekezdés j) pontja,
8.
149. §-a.

6. Záró rendelkezések
38. §		
E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 157/2019. (VI. 28.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
109. § (1) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:
[Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„5. európai uniós ügyek koordinációjáért”
[felelős tagja.]
2. §		
A Korm. rendelet 10. alcíme a következő 115/A. §-sal egészül ki:
„115/A. § (1) A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében felel az európai
politikák kialakításáért és koordinációjáért, továbbá – a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a Paksi
Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter
e rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – az európai uniós kapcsolatokért.
(2) A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében előkészíti az európai uniós
tagsággal összefüggő kormányzati koordinációhoz kapcsolódó jogszabályokat.
(3) A miniszter az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért való felelőssége keretében felel
az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi
összehangolásáért, ennek keretében
a) javaslatot tesz a Kormány Európa-politikájának fő irányaira, valamint irányítja az európai uniós tagságból eredő
kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését,
b) javaslatot tesz az európai uniós tematikájú kormányülések napirendjére, előkészíti az uniós vonatkozású
kormányüléseket és azok napirendjén szereplő előterjesztéseket,
c) összehangolja a Kormány európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati
feladatokat, ennek keretében
ca) koordinálja a Kormánynak az európai uniós intézmények kormányzati részvétellel működő döntéshozó,
döntés-előkészítő eljárásaiban képviselendő tárgyalási álláspontjait, biztosítja a tárgyalási álláspontok tartalmi
összhangját, részt vesz azok kialakításában, és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében,
cb) összehangolja az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítését, és részt vesz azok végrehajtásának
ellenőrzésében,
cc) képviseli a Kormányt az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülésein, részt vesz az Európai Unió európaügyi
minisztereinek találkozóin, közreműködik az Európai Tanács munkájában, és ellátja üléseinek előkészítését,
d) a jogharmonizációs feladatok kivételével összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek
uniós politikákhoz kapcsolódó tevékenységét és az uniós politikák végrehajtásához szükséges hazai intézkedéseket,
e) gondoskodik az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszer működtetéséről,
f ) részt vesz az uniós tagságból fakadó kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzésében,
g) összehangolja a Kormány és az Országgyűlés európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével
összefüggő kormányzati feladatokat,
h) ellátja a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet) irányítását,
kialakítja az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályokat,
i) javaslatot tesz az Állandó Képviselet vezetőjének és az Állandó Képviseleten működő nagykövetek kinevezésére és
felmentésére.
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(4) A miniszter az európai uniós kapcsolatokért való felelőssége keretében meghatározza az uniós relevanciájú
külkapcsolatokat és azok kommunikációját, ennek keretében
a) felel az európai uniós vonatkozású magyar kormányzati állásponttal összefüggő kapcsolattartásért az Európai
Unió intézményeivel és egyéb szerveivel, különös tekintettel az Európai Parlament, az Európai Bizottság és
az Európai Unió Tanácsa egyes intézményi szereplőire,
b) ellátja az európai uniós relevanciájú külkapcsolati kérdésekkel összefüggő feladatokat,
c) elősegíti az európai uniós döntésekben érintett magyar társadalmi és gazdasági szereplők magyar kormányzati
állásponttal összeegyeztethető érdekeinek képviseletét az európai uniós intézményi döntéshozatalban,
d) összehangolja, illetve ellátja az európai uniós ügyekben folytatott regionális együttműködésekkel összefüggő
feladatokat.”
3. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
14. § (1) bekezdés 4. pontja,
b)
18. §-a.
4. §		
Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) – a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényben
meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezetként való működése mellett – országos illetékességgel
a 2–4. §-ban meghatározott feladatokat látja el.
2. §		
Az NFK-nak az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásokkal kapcsolatos feladatai:
a)
az eljárásokban részt vevő hatóságok és közreműködők feladatainak átfogó koordinálása, a megvalósítás
folyamatos nyomon követése;
b)
az eljárásokban közreműködők kiválasztása, illetve a nagyfelbontású ortofotók beszerzése érdekében
a közbeszerzési eljárások lefolytatása és szerződések megkötése.
3. §		
Az NFK öntözési koordinációs feladatai:
a)
az aszálykárok megelőzése és csökkentése érdekében az öntözéses gazdálkodás terjesztésében történő
közreműködés;
b)
a termelői öntözési szükségletek, vízigények elemzése, valamint javaslatok kidolgozása az öntözést
akadályozó tényezők megszüntetése érdekében;
c)
az öntözéses gazdálkodás területspecifikus feltételrendszerének (területorientált, területspecifikus
növénytermesztés) kidolgozása;
d)
a gazdaságosan ellátható öntözési körzetek és az öntözési közösségek mérethatékony területének
meghatározása;
e)
öntözési szaktanácsadás megszervezése, az öntözési közösségek szakmai támogatása;
f)
nemzeti öntözési mintaprojektek üzemeltetése;
g)
a harmadlagos művek üzemeltetése, fejlesztése, a harmadlagos művek öntözővíz-szolgáltatásának
koordinálása;

4168

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 113. szám

h)

i)

4. §

öntözéses gazdálkodás alapadatait tartalmazó informatikai rendszer üzemeltetése, az öntözéses
gazdálkodással összefüggő hazai (vízhasználat havi jelentése) és nemzetközi kötelezettségeknek megfelelő
agrotechnikai alapadatok szolgáltatása;
részvétel az öntözési célú állami vízgazdálkodási fejlesztések előkészítésében, öntözésfejlesztéssel
kapcsolatos uniós támogatási programok tervezésében.

(1) Az NFK erdészeti igazgatási feladatai:
a)
a miniszter részére a kormányzati munka ellátásához szükséges, az erdészeti hatóság tevékenysége során
keletkezett adatok, elemzések szolgáltatása;
b)
az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása;
c)
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)
43. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt közzétételi feladatok ellátása;
d)
az erdő ökológiai állapotának és gazdasági erőforrásainak felmérését, változásának nyomon követését,
az egészségi állapotának, az éghajlat-változás hatásainak, valamint az erdőt veszélyeztető szükséghelyzeti
károsítók folyamatos figyelemmel kísérését, az erdészeti növényvédelmi előrejelzés készítését szolgáló,
továbbá nemzeti, európai uniós és nemzetközi adatszolgáltatást is ellátó erdővédelmi mérő- és megfigyelő
rendszer működtetése;
e)
az Országos Erdőállomány Adattárhoz, erdőgazdálkodó nyilvántartáshoz, erdészeti szakirányító
névjegyzékhez kapcsolódó térinformatikai állományok folyamatos karbantartásáról és fenntartásáról való
gondoskodás;
f)
az erdészeti hatóság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek működtetése és fejlesztése;
g)
az Evt. 56. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetése;
h)
jogszabály szerint előírt szakmai formanyomtatványok és az elektronikus bejelentések formátumának és
adattartalmának kidolgozása és közzététele;
i)
az általa működtetett nyilvántartások összhangjának megteremtése más közhiteles nyilvántartásokkal;
j)
az erdészeti szakszemélyzet jogosulti alapképzésének és továbbképzésének, valamint a szakszemélyzeti
tevékenységgel kapcsolatban jogszabályban előírt közzétételi feladatok ellátása;
k)
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés b) és
e) pontja szerinti feladatok ellátása;
l)
az Evt. 33. § (1) bekezdése szerinti körzeti erdőtervezési feladatok ellátása.
(2) Az NFK erdészeti szakmai irányító tevékenysége keretében
a)
a megyei kormányhivatalok számára szakmai képzést szervez;
b)
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal együttműködve informatikai szakrendszert biztosít a megyei
kormányhivatalok feladatainak ellátásához;
c)
kiadott szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak megfelelően végzik a megyei kormányhivatalok a szakmai
tevékenységüket;
d)
az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést kérhet a megyei
kormányhivataloktól;
e)
kiadott iratmintákat használják a megyei kormányhivatalok a szakmai feladatellátás során;
f)
végrehajtott belső ellenőrzéseken, auditokon, szakterületi ellenőrzéseken tett ajánlások alapján a megyei
kormányhivatalok a meghatározott intézkedéseket végrehajtják, közreműködnek nemzetközi szervek által
végrehajtott külső auditokon;
g)
jelentést kérhet a megyei kormányhivataloktól az elvégzett feladataikról.

5. §		
Az NFK elnöke – az adatvédelmi követelményeknek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően –
meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől – a személyes adatok és védett
adatok kivételével – adatokat, információkat kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba betekinthet, azokról másolatot
kérhet.
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6. §

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

7. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ
létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá
az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
12. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
35/A. § (1) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f ) és
g) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 12. alcím tekintetében az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában
és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 15. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában,
a 16. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §
(1) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:

1. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földügyi Központ” szöveg lép.
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2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 37. pontjában a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Földügyi Központ” szöveg lép.
(2) A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 47. ponttal egészül ki:
(A központosított irattári szolgáltatásokat igénybe vevő szervek)
„47. Nemzeti Földügyi Központ”

3. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdésében a „Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földügyi Központ” szöveg lép.

4. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. §
(1) bekezdésében az „a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)” szövegrész helyébe az
„az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)” szöveg
lép.

5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet
a)
1/C. § (5) bekezdésében a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földügyi
Központ” szöveg,
b)
7. számú mellékletében a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földügyi
Központ”, és a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földügyi Központot”
szöveg
lép.

6. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól
szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Földügyi Központnak” szöveg lép.

7. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az NFK megkeresésére a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter nyilatkozik az értékesítés
vagy csere útján hasznosítandó ingatlan parti sávval való érintettségéről, valamint arról, hogy erre tekintettel van-e
akadálya az adott ingatlan tulajdonjoga átruházásának.
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(6) A feladatköre által érintett miniszter egyedi hasznosítási ügyben az NFK megkeresésének kézhezvételétől, míg
pályáztatás útján történő értékesítés esetén az NFK által rendelkezésre bocsátott ingatlanjegyzék kézhezvételétől
számított 30 napon belül adja meg az (1)–(5) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
(7) Amennyiben a feladatköre által érintett miniszter a hozzájárulását valamilyen – az értékesítési pályázati kiírásban,
illetve az (1)–(5) bekezdés szerinti szerződésben rögzítendő – hasznosítási feltételhez vagy előíráshoz köti, úgy
annak konkrét szövegét az NFK rendelkezésére bocsátja.
(8) A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) előzetes egyetértése szükséges a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet területén a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet önkormányzat számára bármely jogcímen történő
tulajdonátruházásához és vagyonkezelésbe adásához. A BFT állásfoglalását az NFK megkeresésétől számított
15 napon belül adja meg, e határidő elmulasztása esetén egyetértése megadottnak tekintendő.”
8. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Védett természeti területnek vagy Natura 2000 területnek minősülő földrészlet haszonbérlet útján történő
hasznosítása esetén a természetvédelemért felelős miniszter, vízvédelmi területnek minősülő, valamint parti
sávval érintett földrészlet haszonbérlet útján történő hasznosítása esetén a vízügyi igazgatási szervek irányításáért
felelős miniszter, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre és régészeti védőövezetre kiterjedő földrészlet, valamint
műemléknek minősülő földrészlet haszonbérlet útján történő hasznosítása esetén a kulturális örökség védelméért
felelős miniszter határozza meg a pályázati felhívásban, valamint a szerződésben rögzítendő hasznosítási
előírásokat.
(2) A feladatköre által érintett miniszter a pályáztatásra, vagy pályáztatás mellőzésével haszonbérbe adásra
szánt ingatlanjegyzék átvételét követő 30 napon belül konkrét, megszövegezett formában bocsátja az NFK
rendelkezésére az (1) bekezdés szerinti előírásokat.”
9. §

(1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A védett természeti területnek minősülő földrészlet tulajdonjogát csak csere útján lehet átruházni, kivéve azokat
az eseteket, amikor az Nfatv. a védett természeti terület tulajdonjogának egyéb jogcímen történő átruházását
kifejezetten lehetővé teszi.”
(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (2a)–(2h) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az értékbecslés – a (2b) bekezdésben rögzített kivételektől eltekintve – helyszíni szemlén alapul.
(2b) Nem kötelező helyszíni szemle lefolytatása a kizárólag szántó, rét, legelő alrészletet tartalmazó földrészlet
értékesítését megalapozó értékbecslés elkészítéséhez, ha a földrészletben a Magyar Állam tulajdonrésze nem
haladja meg a 10 hektárt.
(2c) Ha az NFK tudomással bír arról, hogy a (2b) bekezdés alá tartozó földrészlet természetbeni állapota eltér
az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágtól, az értékbecslés elkészítése előtt a természetbeni és
az ingatlan-nyilvántartási állapot egyezőségének biztosítása szükséges.
(2d) Ha az értékbecslés készítése során a szakértő tudomására jut, hogy a földrészlet természetbeni állapota eltér
az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágtól vagy a földrészlet értéknövelő beruházással érintett,
a (2c) bekezdés alkalmazandó.
(2e) A (2b) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak, ha
a) az értékesítésre telekalakítással egybekötötten kerül sor, vagy
b) az ingatlan a helyi építési szabályzat alapján nem mezőgazdasági övezeti besorolással rendelkezik.
(2f ) Az adásvételi és a csereszerződésben rögzíteni szükséges, hogy az értékbecslés díját a vevő, illetve
a cserepartner viseli, továbbá elővásárlási joggyakorlás esetén az elővásárlási vevő az előzetesen megfizetett
értékbecslési díjat közvetlenül az eredeti vevő számára téríti meg.
(2g) Amennyiben a kérelmező a (2b) bekezdés alapján készült értékbecslésben megállapított forgalmi értéket
kifogásolja, úgy kötelező az értékbecslés felülvizsgálata helyszíni szemle lefolytatásával. Amennyiben a felülvizsgálat
alapján az eredeti értékbecslésben foglalt forgalmi érték megváltoztatásra kerül, úgy a felülvizsgálat díját
az NFK viseli. Amennyiben a felülvizsgálat az eredeti értékbecslésben foglalt forgalmi értéket megerősíti, úgy
a felülvizsgálat díját a kérelmező viseli.
(2h) Az 1 hektár térmértéket meg nem haladó ingatlanok eladás útján történő hasznosítása esetén az értékbecslési
díjat az NFK viseli.”
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10. §

(1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az NFK a földrészlet nyilvános pályázat útján történő eladása, haszonbérbe adása során elektronikus pályázati
rendszert alkalmaz.
(2) A pályázati felhívásban az NFK – mint kiíró – valamennyi pályázó számára egyenlő esélyt biztosít, valamint
a pályázati felhívás és kiírás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az abban foglalt feltételek teljesíthetők legyenek.
A pályázati felhívás és kiírás mintadokumentumait az NFK elnöke javaslatára a Birtokpolitikai Tanács hagyja jóvá.
A meghirdetésre kerülő egyes pályázati felhívásokat az NFK elnöke aláírásával hagyja jóvá.”
(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pályázati eljárás kezdő napja a pályázati felhívást tartalmazó hirdetménynek az NFK honlapján történő
közzétételét követő nap.”

11. §

(1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A földrészlet nyilvános pályázat útján történő haszonbérbe adására irányuló pályázati felhívásnak tartalmaznia
kell:
1. a pályázati felhívást kiíró megnevezését és székhelyét;
2. a megkötendő szerződés típusát;
3. a pályázati azonosító számát;
4. a pályázati felhívás tárgyát képező birtoktesthez tartozó földrészletek adatait (település, fekvés, helyrajzi szám,
alrészlet szintű bontásban: művelési ág, területnagyság, aranykorona érték);
5. a pályázati felhívás tárgyát képező birtoktestre vonatkozó, megfelelő áttekintést biztosító térképmásolatot,
amely osztatlan közös tulajdonban fennálló állami tulajdoni illetőség meghirdetése esetén tartalmazza a használati
megosztásról szóló megállapodásban rögzített használati rendet is;
6. a megkötendő szerződés tárgyát képező tulajdoni illetőséget;
7. a regisztráció módját, határidejét;
8. a regisztrációs díj összegét, a rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját;
9. a pályázat benyújtásának módját és határidejét;
10. az ajánlati kötöttség határidejét, és az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírásokat;
11. a pályázat érvényességének feltételeit;
12. a hasznosításra vonatkozó lényeges előírásokat;
13. a haszonbérleti díj meghatározását, amelytől eltérő ajánlat nem tehető;
14. a pályázati biztosíték összegét;
15. az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírásokat;
16. az NFK azon joga fenntartásának rögzítését, hogy
16.1. a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonhatja,
16.2. a pályázati eljárást az e rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilvánítsa;
17. annak rögzítését, hogy a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek a pályázat eredményességétől
függetlenül a pályázót terhelik;
18. az Nfatv. 19. § (4) bekezdésében meghatározottakról való figyelemfelhívást;
19. a birtokba lépés várható időpontját.”
(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a haszonbérleti pályázati felhívás tárgyát képező birtoktest a Földforgalmi tv. hatálya alá tartozó
földrészletet tartalmaz, akkor a pályázati felhívásnak – a Földforgalmi tv. 44. §-ában foglalt előírások
figyelembevételével – tartalmaznia kell a haszonbérleti jogviszony időtartamát.
(1b) Ha a haszonbérleti pályázati felhívás tárgyát képező birtoktest a Földforgalmi tv. hatálya alá tartozó földrészletet
tartalmaz, a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell továbbá a figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy a pályázati
eljárásban pályázóként az a természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet vehet részt, aki a Földforgalmi tv.
alapján földhasználati jogosultsággal rendelkezik, továbbá tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárás
során az előhaszonbérleti jog nem gyakorolható.”
(3) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pályázati kiírás a pályázati felhívásban foglalt adatokon túl tartalmazza:
1. a pályázat hivatalos nyelvének megjelölését;
2. az ingatlan-nyilvántartásban az állam tulajdoni illetőségére bejegyzett, illetve feljegyzett jogokat és terheket;
3. az ingatlan-nyilvántartásban jogi jellegként feljegyzett tényeket;
4. a földrészletet terhelő szolgalmi jogot és vezetékjogot;
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5. az ingatlan-nyilvántartásban az állam tulajdoni illetőségére feljegyzett elidegenítési tilalmat;
6. az NFK vagyon-nyilvántartása szerint a földrészleten fennálló használat jogcímét és időtartamát;
7. a pályázati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját;
8. a szerződést biztosító mellékkötelezettség megjelölését, ha az NFK a mellékkötelezettség alkalmazása mellett
dönt;
9. arra való figyelemfelhívást, hogy a pályázati eljárás során a hiánypótlás kizárt;
10. a szerződéskötésre vonatkozó lényeges feltételeket, kötelezettségeket és jogokat;
11. a pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó értékelési szempontokat;
12. a pályázatok elbírálásának időpontját vagy határidejét;
13. az eredményhirdetés módját, helyét és várható időpontját;
14. az eredményről a pályázók értesítésének módját és határidejét;
15. annak rögzítését, hogy a nyertes pályázóval kötött szerződés tartalmából közérdekből nyilvános adatoknak
minősülnek az Nfatv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott adatok.”
(4) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a haszonbérleti pályázati felhívás tárgyát védett természeti terület, Natura 2000 terület, vízvédelmi terület,
védetté nyilvánított régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék vagy parti sávval érintett ingatlan képezi,
az (1) bekezdés 12. pontjában foglalt előírásnak tartalmaznia kell az e területre vonatkozó, a feladatköre által érintett
miniszter által az NFK rendelkezésére bocsátott hasznosítási előírásokat.”
12. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a következő 7/A–7/B. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A földrészlet nyilvános pályázat útján történő eladására irányuló pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
1. a pályázati felhívást kiíró megnevezését és székhelyét;
2. a megkötendő szerződés típusát;
3. a pályázati azonosító számát;
4. a pályázati felhívás tárgyát képező földrészlet adatait (település, helyrajzi szám, alrészlet szintű bontásban:
művelési ág, területnagyság, aranykorona érték);
5. a pályázati felhívás tárgyát képező ingatlanra vonatkozó, megfelelő áttekintést biztosító térképmásolatot;
6. a megkötendő szerződés tárgyát képező tulajdoni illetőséget;
7. a regisztráció módját, határidejét;
8. a regisztrációs díj összegét, a rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját;
9. a pályázat benyújtásának módját és határidejét;
10. az ajánlati kötöttség határidejét, és az annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírásokat;
11. a pályázat érvényességének feltételeit;
12. az elővásárlási jog gyakorlásának módját;
13. a minimális vételárat, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető;
14. a pályázati biztosíték összegét;
15. az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírásokat;
16. az NFK azon joga fenntartásának rögzítését, hogy
16.1. a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonhatja,
16.2. a pályázati eljárást az e rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilvánítsa;
17. annak rögzítését, hogy a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek a pályázat eredményességétől
függetlenül a pályázót terhelik;
18. annak rögzítését, hogy értékbecslési kötelezettség esetén az értékbecslés díja a nyertes pályázót terheli,
valamint az értékbecslési díj összegének pontos meghatározását;
19. az Nfatv. 19. § (4) bekezdésében meghatározottakról való figyelemfelhívást.
(2) Ha az értékesítési pályázati felhívás tárgyát képező földrészlet a Földforgalmi tv. hatálya alá tartozik, a pályázati
felhívásnak tartalmaznia kell továbbá a figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban pályázóként
az a természetes személy vehet részt, aki a Földforgalmi tv. alapján tulajdonszerzési jogosultsággal rendelkezik.
(3) Az értékesítési pályázati kiírás a pályázati felhívásban foglalt adatokon túl tartalmazza:
1. a pályázat hivatalos nyelvének megjelölését;
2. az ingatlan-nyilvántartásba az állam tulajdoni illetőségére bejegyzett, illetve feljegyzett jogokat és terheket;
3. az ingatlan-nyilvántartásba jogi jellegként feljegyzett tényeket;
4. a földrészletet terhelő szolgalmi jogot és vezetékjogot;
5. az NFK vagyon-nyilvántartása szerint a földrészleten fennálló használat jogcímét és időtartamát;
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6. a pályázati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határidejét és módját;
7. a szerződést biztosító mellékkötelezettség megjelölését, ha az NFK a mellékkötelezettség alkalmazása mellett
dönt;
8. arra való figyelemfelhívást, hogy a pályázati eljárás során a hiánypótlás kizárt;
9. a 3. § (7) bekezdése szerinti előírásokat;
10. a szerződéskötésre vonatkozó lényeges feltételeket, kötelezettségeket és jogokat;
11. a pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó értékelési szempontokat;
12. a pályázatok elbírálásának időpontját vagy határidejét;
13. az eredményhirdetés módját, helyét és várható időpontját;
14. az eredményről a pályázók értesítésének módját és határidejét;
15. annak rögzítését, hogy a nyertes pályázóval kötött szerződés tartalmából közérdekből nyilvános adatoknak
minősülnek az Nfatv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott adatok;
16. haszonbérleti szerződéssel terhelt földrészlet értékesítése esetén a haszonbérleti szerződés módosításával,
továbbá elszámolási kötelezettséggel érintett ingatlan esetében az elszámolással kapcsolatos, az adásvételi
szerződésben rögzítendő kötelezettségeket;
17. a birtokba lépés várható időpontját.
7/B. § (1) Az NFK oly módon teszi közzé a pályázati felhívást, és a készíti el a pályázati kiírást, hogy az abban foglalt
jogok, tények, adatok megegyezzenek a pályázati felhívás közzétételének időpontjában az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett jogokkal, tényekkel és adatokkal.
(2) A pályázati kiírás a regisztrált pályázónak a pályázati regisztráció aktiválását követően válik elérhetővé
az elektronikus pályázati rendszeren keresztül. Regisztrációs díjfizetési kötelezettség esetén a pályázati regisztráció
aktiválásának feltétele a regisztrációs díj megfizetése.
(3) Az NFK a pályázók bármelyikének biztosított információt, adatot és egyéb szolgáltatást a többi pályázó számára
is ugyanolyan módon biztosítja.”
13. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet II. Fejezete a 8. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A pályázati részvétel előfeltétele
8/A. § A haszonbérleti és az értékesítési pályáztatási eljárásban való részvétel előfeltétele, hogy a pályázó
a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatási regisztrációval rendelkezzen. A megadott adatok és a feltöltött
dokumentumok valóságtartalmáért a partner felel. A regisztráció során a pályázó köteles adatkezeléssel összefüggő
nyilatkozatot tenni.”
14. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pályázaton való részvételért pályázati biztosítékot (e fejezetben a továbbiakban: biztosíték) kell fizetni.
A biztosíték összege a pályázati felhívásban közölt haszonbérleti díj éves összegének, illetve minimális vételár
összegének – ezer forintra kerekített – tíz százaléka, amelytől az NFK a pályázati felhívásban eltérhet azzal, hogy
a biztosíték összege nem lehet kevesebb 10 000 forintnál.”
15. §

(1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NFK a pályázati felhívás visszavonása esetén a regisztrációs díj összegét valamennyi pályázónak visszafizeti.
A pályázati eljárás érvénytelenségének megállapítása esetén az NFK a regisztrációs díj összegét valamennyi
pályázónak visszafizeti, kivéve azt a pályázót, akinek érdekkörében felmerült ok eredményezte a pályázati eljárás
érvénytelenségét. A regisztrációs díj összegének visszafizetése arra a bankszámlaszámra történő visszautalással
történik, amelyről a regisztrációs díjat a pályázó az NFK részére átutalta.”
(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pályázati felhívás visszavonása, illetve a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítása esetén a regisztrációs díj
összegét a visszavonásról, illetve az eredménytelenségről szóló hirdetmény közzétételétől számított harminc napon
belül kell visszafizetni.”
(3) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A biztosíték összegének visszafizetését banki átutalással kell teljesíteni arra a bankszámlaszámra, amelyről
a pályázó a biztosítékot az NFK részére átutalta.”
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(1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a pályázati felhívás a földrészlet eladására irányul, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy elővásárlásra
jogosult-e, és ha igen, az elővásárlási joga szerződésen vagy jogszabályon alapul. Ha az elővásárlási jog
jogszabályon alapul, nyilatkozni kell arról is, a jogosultság mely jogszabály alapján és mely jogcímen illeti meg.
Az elővásárlási jogosultságot megalapozó igazolásokat az elektronikus pályázati felületen csatolni kell, amelynek
elmaradása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.”
(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 11. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja a pályázatát.
(11) Az elektronikus pályázati felületen megadott adatok és feltöltött dokumentumok valóságtartalmáért a pályázó
felel. A pályázó az NFK felhívására a megjelölt határidőig köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.”

17. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pályázó és az NFK mint kiíró köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni
az NFK által a pályázó rendelkezésére bocsátott és közérdekű adatnak, vagy közérdekből nyilvános adatnak nem
minősülő adatot, tényt, információt, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem
zárja ki a finanszírozó bankokkal, valamint a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett, felhatalmazással
rendelkező szakértővel való adatközlést, az e §-ban foglalt titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is
kiterjed.”
18. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(Érvénytelen a pályázat, ha)
„k) a pályázó a pályázati felhívásban foglaltaktól eltérő mértékű haszonbérleti díjra tett ajánlatot, illetve a pályázó
által megjelölt ajánlati ár alacsonyabb a pályázati felhívásban rögzített minimális vételárnál;
l) a pályázó a pályázatát nem az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül nyújtotta be.”
19. §

(1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 15. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A pályázat benyújtását követően a pályázó az elektronikus pályázati felületen kap visszaigazolást a pályázat
befogadásáról.
(2) A pályázatok tartalma az NFK számára csak a pályázatok beadására nyitva álló határidő lejártával válik
megismerhetővé az elektronikus pályázati felületen.
(3) A pályázatok beadására nyitva álló határidő lejártát követően a pályázó számára az NFK honlapján
megismerhetővé válik az adott pályázati felhívásra pályázatot benyújtók száma.”
(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 15. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az NFK a pályázók számát a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, a pályázatok tartalmát
a döntéshozatalig titkosan kezeli, arról felvilágosítást sem a pályázóknak, sem harmadik személyeknek nem ad.
(6) A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a 16. §-ban meghatározott értékelő bizottság
megkezdi a pályázatok értékelését.”

20. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés előkészítése érdekében az NFK alkalmazottaiból, illetőleg az NFK
által megbízott külső szakértőkből értékelő bizottságot (a továbbiakban: bizottság) kell létrehozni. A bizottság
elnökét és tagjait (a továbbiakban együtt: a bizottság tagjai) az NFK elnöke írásban nevezi ki, a bizottság elnökének
és tagjainak egyidejű megnevezésével. Az egyes pályázatok tartalmával és azok értékelésének eredményével
összefüggésben a bizottság tagjait titoktartási kötelezettség terheli.”
21. §

(1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az értékelési jegyzőkönyvet a bizottság minden tagja aláírásával hitelesíti, és azt a bizottság a pályázatok
beadására nyitva álló határidő lejártától számított negyvenöt napon belül megküldi az NFK elnökének. Az értékelési
jegyzőkönyvhöz a bizottság tagja különvéleményt fűzhet.”
(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az NFK elnöke részére megküldött értékelési jegyzőkönyvhöz csatolni kell:)
„d) a nyertes pályázatok elektronikus rendszerből generált, nyomtatott példányát;”
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22. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik, a pályázatokat a bizottság által átadott értékelési jegyzőkönyv
kézhezvételét követő naptól számított tizenöt napon belül kell elbírálni. A pályázati kiírás szerinti elbírálási határidő
nem haladhatja meg a pályázatok benyújtási határidejének lejártától számított kilencven napot.”
23. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § Az NFK a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket és egyéb dokumentumokat, továbbá a nyertes
pályázó pályázati dokumentációját öt évig őrzi meg.”
24. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az NFK a pályázati eljárás eredményét az elbírálást követő harminc napon belül az NFK honlapján közzéteszi.
(2) Az NFK a pályázati eljárás eredményét – az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül – hirdetmény
formájában, a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon is közzéteszi. Az eredmény közlésének
tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), az általa ajánlott és az NFK által elfogadott
ellenszolgáltatást, és – amennyiben van ilyen – a megkötendő szerződést biztosító mellékkötelezettségek
megjelölését.”
25. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 23/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23/A. § A pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumától számított harminc napon
belül az NFK – az NFK-val szerződést kötő pályázó kivételével – törli az elektronikus rendszerből valamennyi pályázó
pályázati dokumentációját.”
26. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a 23/A. §-t követően a következő 23/B. §-sal egészül ki:
„23/B. § (1) Értékesítési pályáztatás estén a szerződéskötést követően az NFK gondoskodik a szerződésnek
az elővásárlási jog gyakorlása érdekében történő közléséről. Amennyiben az elővásárlási joggyakorlásra
rendelkezésre álló határidőn belül érvényes elővásárlási jognyilatkozat benyújtására kerül sor, úgy az elővásárló
a megkötött szerződésben a pályázat nyertesének helyébe lép.
(2) Több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult közül sorsolással kell kiválasztani a szerződő felet. A sorsolást
az NFK által kijelölt helyen, közjegyző, az NFK képviselője és az azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosultak
jelenlétében kell megtartani. A sorsolásról jegyzőkönyvet kell készíteni.
(3) Az elővásárlási jog gyakorlása esetén a nyertes pályázó részére az általa megfizetett pályázati biztosítékot
az elővásárlásra jogosult tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő tizenöt napon belül vissza kell
téríteni.”
27. §

(1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 28/A. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Halastó eladására vagy haszonbérbe adására irányuló pályázati felhívás közzétételét megelőzően a vízügyi
igazgatási szervek irányításáért felelős minisztert minden esetben meg kell keresni.
(1b) Halastó eladására vagy haszonbérbe adására irányuló pályáztatás során együtt kell meghirdetni a halastóhoz
kapcsolódó, azzal egy műszaki egységet képező állami tulajdonú területeket is. Haszonbérleti pályáztatás
esetén ezek a területek egy birtoktestet képeznek, értékesítési pályáztatás esetén pedig meghirdetésükre
dologösszességként kerül sor.”
(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 28/A. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az e §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a halastónak minősülő földrészlet nyilvános
pályáztatás mellőzésével történő haszonbérbe adása vagy értékesítése során is.”

28. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A visszavásárlási jog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez az NFK abban az esetben is
hozzájárulhat, ha a vevő az árverésen értékesítésre került földrészletet elcseréli, feltéve, hogy a cserével megszerzett
földrészlet vagy földrészletek – a 4. §-ban foglaltaknak megfelelő értékbecsléssel alátámasztott – értéke legalább
azonos az elcserélt földrészletével, és a vevő által cserével megszerzett ingatlanra vagy ingatlanokra a vevő vállalja
az állam javára – a vevő költségviselése mellett – a visszavásárlási jog bejegyzését, valamint az elidegenítési és
terhelési tilalom feljegyzését a szerződéskötéskor megállapodottakkal azonos visszavásárlási feltételekkel. Abban
az esetben, ha a földrészlet vételárának kiegyenlítése pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsön felhasználásával
történt, a vevő által megszerzett földrészlet cseréje esetén a cseréhez a pénzügyi intézmény hozzájárulásának
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beszerzéséről a vevő köteles gondoskodni, és az NFK-hoz benyújtott cserekérelméhez a pénzügyi intézmény
hozzájárulását csatolni.”
29. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § Az adásvételi és a haszonbérleti szerződésben rögzíteni kell a szerződés tárgyát képező földrészlet
rendeltetését, továbbá azt, hogy az védett természeti területtel, Natura 2000 területtel, vízvédelmi területtel,
védetté nyilvánított régészeti lelőhellyel, régészeti védőövezettel, műemlékkel vagy parti sávval érintett-e.”
30. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földrészlet védett természeti területnek, Natura 2000
területnek, illetve vízvédelmi területnek minősül, vagy parti sávval, védetté nyilvánított régészeti lelőhellyel,
régészeti védőövezettel, illetve műemlékkel érintett, úgy a feladatköre által érintett miniszter által a 3/A. §-ban
foglaltak szerint adott előírásokat a haszonbérleti szerződésbe kell foglalni.
(2) Ha a védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, erdőnek, illetve vízvédelmi területnek minősülő, vagy
parti sávval, védetté nyilvánított régészeti lelőhellyel, régészeti védőövezettel, illetve műemlékkel érintett fölrészlet
tulajdonjogának átruházását a feladatköre által érintett miniszter valamilyen hasznosítási feltételhez vagy előíráshoz
köti, úgy az általa a 3. § (7) bekezdésében foglaltak szerint adott előírásokat az adásvételi, illetve egyéb tulajdon
átruházást célzó szerződésbe kell foglalni.”
31. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. § A haszonbérlő a szerződés megszűnésekor vagy a szerződésben meghatározott esetben köteles a földrészlet
értékének az átvételkor fennálló állapothoz viszonyított, a gazdálkodási tevékenységével összefüggésben
keletkezett értékkülönbözetével (értékcsökkenésével vagy értéknövekedésével) a szerződés és az 50/E. § előírásai
szerint elszámolni.”
32. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a szerződés tárgyát képező földrészlet védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, erdőnek,
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek, illetve vízvédelmi területnek minősül,
vagy parti sávval, védetté nyilvánított régészeti lelőhellyel, régészeti védőövezettel, illetve műemlékkel érintett,
a szerződés mellékletében rögzíteni kell a 3. § szerinti előírásokat is.”
33. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vagyonkezelő a szerződés megszűnésekor vagy a szerződésben meghatározott esetben köteles a földrészlet
értékének az átvételkor fennálló állapothoz viszonyított, a gazdálkodási tevékenységével összefüggésben
keletkezett értékkülönbözetével (értékcsökkenésével vagy értéknövekedésével) a szerződés és az 50/E. § előírásai
szerint elszámolni.”
34. §

(1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) E rendelet előírásait – a IV. és a VII. fejezetben foglaltak kivételével – az igazgatóság vagyonkezelésében
álló területnek az igazgatóság mint vagyonkezelő részéről történő használatba adása során az e fejezetben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy az NFK alatt az igazgatóságot, az NFK elnöke, illetve a Tanács alatt
az igazgatóság vezetőjét kell érteni.
(2) Ha a 43/B. §-ban meghatározott földrészleteket érintően a saját használatot az igazgatóság a rendelkezésére álló
eszközökkel nem képes megvalósítani, vagy a vagyonkezelt terület átlagos (nem kiemelkedő) természetvédelmi
értékű és a hagyományos gazdálkodási módok a természetvédelmi kezelés részét képezhetik, az általa vagyonkezelt
területet az igazgatóság haszonbérbe adhatja.”
(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az igazgatóság által lefolytatandó pályáztatási eljárás során nem kell alkalmazni a 7. § (1) bekezdés
5. és 15. pontját, a 7. § (2) bekezdés 5–7. pontját, a 9–10. § tekintetében a pályázati biztosítékra vonatkozó
rendelkezéseket, a 11. § (7)–(8) bekezdését, a 14. § (1) bekezdés c) pontját, valamint a 18. § (3) bekezdése
tekintetében a közjegyzőre vonatkozó rendelkezéseket.”
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(1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43/D. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az igazgatóság az általa vagyonkezelt területet nyilvános pályáztatás útján, vagy annak mellőzésével adhatja
haszonbérbe. A pályáztatás mellőzésével történő haszonbérbe adás során az igazgatóság köteles a szerződő fél
nyilatkozatát beszerezni a 11. § (5) bekezdés b)–e) pontjában foglaltakról. Az igazgatóság vezetője dönthet úgy,
hogy a pályáztatási eljárásra az elektronikus pályáztatási rendszer mellőzésével kerül sor.
(2) Nem kell pályáztatási eljárást lefolytatni, ha a haszonbérbe adandó területek együttes térmértéke nem haladja
meg az 5 hektárt.
(3) A pályázati felhívást az igazgatóság székhelyén és a honlapján kell közzétenni.
(4) A 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a védett természeti területek és
Natura 2000 területek, a vízvédelmi területek, a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, a régészeti védőövezettel,
műemlékkel vagy parti sávval érintett területek használatára vonatkozó természetvédelmi követelmény- és
feltételrendszert.”
(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A pályázó a pályázatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, a pályázati azonosítószám
feltüntetésével – az igazgatóság vezetőjének az (1) bekezdés szerinti eltérő döntése hiányában – elektronikus úton
nyújthatja be.”

36. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet VIII. fejezete a következő 50/E. §-sal egészül ki:
„50/E. § (1) A haszonbérlő és a vagyonkezelő a földhasználati jogviszonyának megszűnésekor, vagy a szerződésben
meghatározott esetben köteles a földrészlet értékének az átvételkor fennálló állapothoz viszonyított, a gazdálkodási
tevékenységével összefüggésben keletkezett értékkülönbözetével (értékcsökkenésével vagy értéknövekedésével)
a szerződés és e rendelet előírásai szerint elszámolni.
(2) Amennyiben azonos földrészletre az elszámolási kötelezettséggel járó szerződés megszűnését követően
a haszonbérlő vagy a vagyonkezelő földhasználati jogosultsága azonos vagy más jogcímen változatlanul fennáll,
az elszámolásra haszonbérlő és a vagyonkezelő az újabb földhasználati jogviszonyának megszűnésekor jogosult és
köteles.
(3) Ültetvény vagy halastó értékesítése esetén – az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – korábbi
haszonbérleti szerződésből fennálló elszámolási igény esetén az új tulajdonos a használóval a tulajdonjoga
bejegyzésétől számított 1 éven belül elszámolásra köteles.
(4) A haszonbérlő vagy a vagyonkezelő – e rendelet előírásai alapján történő – elszámolás iránti jogszerű igényének
feltétele, hogy a haszonbérlő vagy a vagyonkezelő – szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az értéknövelő
beruházás megvalósítására az NFK vagy a korábban eljárt tulajdonosi joggyakorló igazolt hozzájárulásával
rendelkezett.
(5) A haszonbérlő vagy a vagyonkezelő a jogelődje által végrehajtott értéknövelő beruházásokkal kapcsolatos
elszámolási igény érvényesítésekor a jogutódlást igazolni köteles.
(6) Az NFK-val szembeni, értéknövelő beruházásokkal kapcsolatos elszámolási igény – szerződés eltérő rendelkezése
hiányában – harmadik személyre nem ruházható át, nem terhelhető meg, illetve nem adható biztosítékul.
(7) Az NFK jogosult vizsgálni a haszonbérlő vagy a vagyonkezelő által végrehajtott értéknövelő beruházások
jogszerűségét, és igényelheti az elszámolás megfelelőségének megállapításához szükséges, hitelt érdemlő
dokumentumok benyújtását. A haszonbérlő és a vagyonkezelő köteles az ehhez szükséges okiratokat és
alátámasztó bizonylatokat az NFK rendelkezésére bocsátani.
(8) Az elszámolásra vonatkozó eljárás a haszonbérlő vagy a vagyonkezelő erre irányuló kifejezett írásbeli kérelmére
indul, amely kérelemnek az NFK által kért dokumentumokon felül tartalmaznia kell a vagyonkezelőnek a beruházás
megtérítésének módjára vonatkozó javaslatát is. Amennyiben a dokumentumszolgáltatási kötelezettségének
az NFK honlapján közzétett szabályzatban előírtak szerint a haszonbérlő és a vagyonkezelő nem tesz eleget vagy
az a felhívás ellenére hiányos, az NFK az elszámolási (megtérítési) igényt elutasítja.
(9) A haszonbérlő és a vagyonkezelő elszámolási igénye előterjesztésekor az általános forgalmi adó adólevonási
jogosultságáról nyilatkozni köteles.
(10) Amennyiben a haszonbérlő vagy a vagyonkezelő könyvvizsgálatra kötelezett, az NFK az elszámolási
igény megfelelőségéről, alátámasztottságáról, valódiságáráról a haszonbérlő és a vagyonkezelő könyvvizsgálója
nyilatkozatát kérheti.
(11) Az NFK által elismert elszámolási igények teljesítésére az NFK és haszonbérlő vagy a vagyonkezelő által
végrehajtott értéknövelő beruházások megtérítésére az NFK és haszonbérlő vagy a vagyonkezelő elszámolási
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megállapodást köt. Megtérítési igényen alapuló kifizetés az NFK részéről kizárólag elszámolási megállapodás
megkötését követően teljesíthető.
(12) Az elszámolás során a haszonbérlő és a vagyonkezelő által nemzeti vagy európai uniós támogatási forrás
felhasználásával megvalósított értéknövelő beruházás esetén a támogatás teljes összegét a haszonbérlő vagy
a vagyonkezelő számára megtérítendő összegből (maradványértékből) le kell vonni.
(13) A maradványértékből le kell vonni a beruházás művelésből történő kivonás esetén eredményezett
értéknövekményt, a földvédelmi járulék összegét.
(14) Az e rendeletben foglalt értéknövelő beruházásokkal kapcsolatos elszámolási szabályok megfelelően
vonatkoznak az egyéb jogcímen földhasználatra jogosultak értéknövelő beruházásokkal kapcsolatos elszámolási
igényére.”
37. §		
A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
a)
1. § (2) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Földügyi Központtal” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)” szöveg,
c)
3. § (2) bekezdésében a „cseréjéhez, valamint eladásához” szövegrész, a 3. § (3) bekezdésében a „cseréjéhez
vagy eladásához” szövegrész, továbbá a 3. § (4) bekezdésében a „cseréjéhez, valamint az eladásához”
szövegrész helyébe a „tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházásához” szöveg,
d)
4. § (3) bekezdésében az „adásvételi szerződés” szövegrész helyébe a „tulajdonátruházó szerződés” szöveg,
e)
4/B. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) és (3) bekezdésében, 10. § (2) és (8) bekezdésében,
13. § (2) bekezdésében, 14. § (2) és (3) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (1) és (3) bekezdésében,
19. § (1) bekezdés b) pontjában, 20. § (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24. § (2) és
(3) bekezdésében, 28/A. § (4) és (5) bekezdésében, 29. § (4), (6) és (7) bekezdésében, 30. § (4) bekezdésében,
31. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés 7., 15., 19., 24. pontjában és (5) bekezdésében, 32. § (1), (3) és
(9) bekezdésében, 32/C. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) és (3) bekezdésében, 33. § (1) és (2) bekezdésében,
33/A. § (1) és (2) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében,
42. § (3), (4), (6) és (7) bekezdésében, 43. § (4) és (7) bekezdésében, 44. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 47. §
(1) és (3) bekezdésében, 48. § (1) és (2) bekezdésében, 48/A. §-ában, 49. § (3) bekezdésében, 50. §-ában,
50/A. § (1) és (2) bekezdésében, 50/C. § (3), (4) és (5) bekezdésében, 50/D. § (2) bekezdésében, 56. § (5) és
(6) bekezdésében, 57. § (2) bekezdésében és (4) bekezdés b) és d) pontjában az „NFA” szövegrész helyébe
az „NFK” szöveg,
f)
II. fejezet címében a „közös szabályai” szövegrész helyébe a „szabályai” szöveg,
g)
10. § (6) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
h)
11. § (9) bekezdésében az „NFA-tól” szövegrész helyébe az „NFK-tól” szöveg,
i)
14. § (1) bekezdés i) pontjában, 23. § (1) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42. § (5) bekezdésében,
50/A. § (2) bekezdésében, 50/C. § (2) bekezdésében, 50/D. § (1) bekezdésében, 56. § (5) és (6) bekezdésében
az „NFA-val” szövegrész helyébe az „NFK-val” szöveg,
j)
14. § (3) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe az „elektronikus úton” szöveg,
k)
19. § (2) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében, 41 § (3) bekezdésében, 42. § (4) és (5) bekezdésében
az „NFA-nak” szövegrész helyébe az „NFK-nak” szöveg,
l)
20. § (1) bekezdés c) pontjában a „7. § (1)–(5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „7. § (1)–(4) bekezdésében,
valamint a 7/A. és 7/B. §-ban” szöveg,
m)
28/A. § (4) bekezdésében az „50%-kal” szövegrész helyébe a „75%-kal” szöveg,
n)
32/A. § (1) bekezdésében a „28. § (1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „23/B. § (1)–(2) bekezdésében”
szöveg,
o)
33. § (1) bekezdésében, 33/A. § (1) bekezdésében, 49. § (2) bekezdés e) pontjában, 50/A. § (3), (4) és
(5) bekezdésében, 50/C. § (5) bekezdésében az „NFA-t” szövegrész helyébe az „NFK-t” szöveg,
p)
57. § (4) bekezdés b) pontjában az „NFA-hoz” szövegrész helyébe az „NFK-hoz” szöveg
lép.
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38. §		
Hatályát veszti a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban együtt: védett terület)” szövegrész;
b)
5. §-a;
c)
6. § (3) és (5) bekezdése;
d)
7. § (3) és (5)–(9) bekezdése;
e)
8. § (3) bekezdése;
f)
10. § (5) bekezdése;
g)
11. § (2), (7) és (8) bekezdése;
h)
a 14. § (1) bekezdés i) pontjában a „vagy közeli hozzátartozójának, illetve élettársának, vagy annak
a gazdasági társaságnak, amelyben a pályázó vagy közeli hozzátartozója, illetve élettársa többségi
befolyással rendelkezik” szövegrész;
i)
„A pályázatok nyilvános felbontása” alcím címe;
j)
15. § (4) bekezdése;
k)
16. § (2) bekezdése;
l)
16. § (3) bekezdésében az „A bizottság a pályázat érvényességét a hiánypótlási határidő leteltével vizsgálja.”
szövegrész;
m)
17. § (3) bekezdés b) és c) pontja;
n)
19. § (1) bekezdés c) és d) pontja;
o)
22. § (3) bekezdése;
p)
23. § (2) és (3) bekezdése;
q)
25. §-a;
r)
„A haszonbérbe adásra vonatkozó pályázati eljárás” alcíme;
s)
„Az elővásárlási jog gyakorlása” alcíme;
t)
35. § (1) bekezdésében a „Ha az adásvételi szerződés tárgya a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tfvt.) meghatározott termőföld, a szerződésben – ide nem értve
az (1a) bekezdésben meghatározott esetet – rögzíteni kell a vevő azon kötelezettségét, hogy azt a Tfvt. 21. §
(3) bekezdésének a)–d), f )–g) és a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével 5 évig más célra nem
hasznosítja.” szövegrész;
u)
38/A. §-a;
v)
45. § (1) bekezdés b) pontja.

8. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából
az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának
szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása
39. §		
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok
számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
(a továbbiakban: Nfatv.) 1. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott földrészletek (a továbbiakban:
földrészlet) adhatók szociális földprogram (a továbbiakban: program) megvalósítása céljából önkormányzati
vagyonkezelésbe. A földrészletnek a program céljára történő vagyonkezelésbe adására vonatkozó felhívást
– hirdetmény formájában – a 2. §-ban meghatározott módon közzé kell tenni. A hirdetmény közzétételéről
a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) gondoskodik.”
40. §

(1) A 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A hirdetményt az NFK internetes honlapján, az NFK székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló
helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán, valamint a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni.
(2) A hirdetmény közzétételének napja a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben történő megjelenésének napja.”
(2) A 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hirdetményt az NFK a közzétételt követő 30 napon belül részben vagy egészben indokolás nélkül
visszavonhatja. A visszavonást a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.”
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41. §		
A 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A vagyonkezelésbe adás iránti kérelemhez csatolni kell:)
„d) a kérelmező önkormányzat képviselő-testületének a program céljára vonatkozó, jóváhagyó döntésének
kivonatát.”
42. §		
A 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
a)
1. § (4) bekezdésében, 9. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) és (3) bekezdésében,
12. § (5) és (6) bekezdésében, 13. § (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, 13/A. §-ában az „NFA” szövegrész helyébe
az „NFK” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében az „NFA-nál” szövegrész helyébe az „NFK-nál” szöveg,
c)
9. § (1), (4), (6) és (7) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében, 13. §
(1) bekezdésében az „NFA” szövegrész helyébe az „NFK” szöveg,
d)
10. § (3) bekezdésében az „NFA-nak” szövegrész helyébe az „NFK-nak” szöveg,
e)
10. § (4) bekezdésében, 12. § (4) bekezdés e) pontjában az „NFA-t” szövegrész helyébe az „NFK-t” szöveg
lép.

9. A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
módosítása
43. §		
A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)” szöveg,
b)
1. § (2) bekezdésében az „NFA-nál” szövegrész helyébe az „NFK-nál” szöveg,
c)
1. § (3) bekezdésében, 5. § d) pont db) alpontjában, 6. §-ában, 7. §-ában az „NFA” szövegrész helyébe az „NFK”
szöveg
lép.

10. A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról
szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
44. §		
A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet
a)
2. §-ában a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)”, az „NFA és” szövegrész helyébe az „NFK és” szöveg,
b)
3. § (1), (2), (5) és (6) bekezdésében, 4. § (1)–(4) bekezdésében és (6) bekezdésében, 5. § (1)–(2) és
(4)–(8) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1)–(3) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében,
9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § (1) és
(2) bekezdésében, 12/A. § (4) bekezdésében az „NFA” szövegrész helyébe az „NFK” szöveg,
c)
12/A. § (1) bekezdésében az „NFA-t” szövegrész helyébe az „NFK-t” szöveg
lép.

11. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása
45. §		
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 4/B. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4/B. § A NÉBIH erdészeti igazgatási feladatai körében
a) szolgáltatja a miniszter részére a kormányzati munka ellátásához szükséges, a faanyag-kereskedelmi lánc hatósági
tevékenységéhez kapcsolódó és további erdészeti hatósági tevékenysége során keletkezett adatokat, elemzéseket,
b) ellátja a faanyag-kereskedelmi lánc hatósági tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokból a külön
jogszabályban nem nevesített adatszolgáltatási feladatokat,
c) működteti a faanyag-kereskedelmi lánc hatósági felügyeletéhez kapcsolódó informatikai rendszereket,
d) kidolgozza és közzéteszi a faanyag-kereskedelmi lánc hatósági felügyeletéhez kapcsolódó szakmai
formanyomtatványokat és az elektronikus bejelentések formátumát és adattartalmát,
e) a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
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f ) felméri, elemzi, értékeli és közzéteszi a nemzetközi, európai uniós és hazai viszonylatban végzett illegális
fakitermelés, az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység, valamint a hazai faanyag-kereskedelmi lánc szereplők
tevékenysége jellemzőit, továbbá az elemzések és értékelések alapján fejleszti a faanyag-kereskedelmi lánc
szereplők felügyeleti rendszerét,
g) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló,
2010. október 20-i 995/2010/EU európai bizottsági és tanácsi rendelet végrehajtása érdekében kapcsolatot
tart az Európai Bizottsággal, az Európai Bizottság által nyilvántartásba vett ellenőrző szervezetekkel, a rendelet
végrehajtásában érintett nemzetközi, tagállami és hazai szervezetekkel, valamint a fát és faterméket piaci
forgalomba bocsátó, azzal kereskedelmi tevékenységet folytató szereplőkkel,
h) kialakítja és fejleszti a faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletéhez kapcsolódó egységes kockázatbecslési
módszereket, valamint
i) gondoskodik az általa a faanyag-kereskedelmi lánc hatósági felügyeletéhez kapcsolódóan vezetett nyilvántartások
összhangjának megteremtéséről más közhiteles nyilvántartásokkal.”

12. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének
részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása
46. §		
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól
és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet
a)
3. § (7) bekezdésében és 1. mellékletében a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Földügyi Központ” szöveg,
b)
1. mellékletében a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földügyi Központot”
szöveg,
c)
1. mellékletében az „NFA” szövegrész helyébe az „NFK” szöveg
lép.

13. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása
47. §		
A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési
eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet
a)
3. § h) pontjában a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földügyi
Központnak (a továbbiakban: NFK)” szöveg,
b)
11. § (4) bekezdés f ) pontjában az „a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel” szövegrész helyébe az „az NFK-val”
szöveg,
c)
17. §-ában az „a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet” szövegrész helyébe az „az NFK” szöveg
lép.

14. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
48. §		
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Kormány erdészeti hatóságként
a) a minisztert,
b) a NÉBIH-et,
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt és
d) a 2. mellékletben meghatározott járási hivatalt
jelöli ki.”
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49. §		
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a §
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„12. § (1) A NÉBIH jár el elsőfokon országos illetékességgel
a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)
90/A–90/M. §-a,
b) az Evt. 108. § (4) bekezdése,
szerinti erdészeti hatóságként.
(1a) Az Evt. 76/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti erdészeti hatóságként a miniszter jár el.
(1b) A miniszter vezeti az Evt. 76/B. §-a szerinti nyilvántartást.
(2) A NÉBIH feladatkörét érintően vezeti
a) a faanyag-kereskedelmi lánc tevékenységet végzők nyilvántartását,
b) a faanyag-kereskedelmi lánc tevékenységhez kapcsolódó nyomtatvány kiállító programok nyilvántartását,
c) az Evt. 111/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást,
d) a faanyag-kereskedelmi lánc tevékenységhez kapcsolódó nyomdai úton előállított nyomtatványok
nyilvántartását,
e) a faanyag-kereskedelmi lánc tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatások nyilvántartását,
f ) a kitermelt faanyag mennyiségére, minőségére, fafajára, származási helyére vonatkozóan ügyféli elektronikus
bejelentésen alapuló hatósági nyilvántartást.
(2a) A faanyag-kereskedelmi lánc ellenőrzési feladatok ellátása érdekében a NÉBIH részére folyamatos hozzáférés
biztosításával leíró, származtatott és térképi adatokat kell átadni:
a) az Országos Erdőállomány Adattárból,
b) az erdőgazdálkodói nyilvántartásból,
c) az erdészeti szakirányítói névjegyzékből,
d) a szabadrendelkezésű erdők nyilvántartásából.”
50. §

(1) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatáskörének gyakorlására
a földügyért felelős minisztert és a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot jelöli ki. A 27. § (2) bekezdésében és a 38. §-ban meghatározott hatósági hatásköröket
a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a 27. §
(3) bekezdésében meghatározott hatósági hatáskört a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium
gyakorolja.”
(2) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos illetékességgel kiállítja a földminősítő
igazolványokat és vezeti az ahhoz kapcsolódó nyilvántartást.”

51. §		
Hatályát veszti a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés v) pontjában az „és földminősítő” szövegrész.

15. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
módosítása
52. §		
Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a)
15. § (1) bekezdés c) pontjában a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)” szöveg,
b)
15. § (7) bekezdésében, valamint 25. § (1) és (3) bekezdésében az „NFA” szövegrész helyébe az „NFK” szöveg
lép.

16. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási
szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
53. §		
Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló
433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)” szöveg,
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b)

1. § (3) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében, 8. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában, 18. § (1) bekezdésében és 24. § (1) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész
helyébe „NFK” szöveg

lép.

17. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
54. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.

18. Záró rendelkezések
55. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – 2019. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 16. alcím 2020. január 1-jén lép hatályba.

56. §		
E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet G) pontjában foglalt
táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

1

5

(A

B

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre)

Nemzeti Földügyi Központ

irányítás

A Kormány 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 23. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. és 7a. sora szerinti beruházások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:7 és a B:7a mezőjében megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2), (3), (5)
és (6) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
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a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) és a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni,
b) amennyiben a hatályos településrendezési eszközök a beépítés és az egyedi építési követelmények (2), (5)
és (6) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást
tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt nem lehet alkalmazni, továbbá
c) az érintett területre a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény erdők övezetére vonatkozó 29. §-át, valamint 40. §-át nem kell alkalmazni.”
(2) Az R. 6. § (2) bekezdése a következő k)–m) ponttal egészül ki:
(A 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezőjében megjelölt telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:)
„k) a kialakítható telek legkisebb szélessége 50 méter,
l) a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter építési területet (keresztmetszetet) kell biztosítani,
m) az építési telkeken az építési övezetre előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított
zöldfelület minden megkezdett 100 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell
telepíteni.”
(3) Az R. 6. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházás esetében a kialakításra kerülő ipari rendeltetésű
építményeket a 2. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezőjében szereplő földrészletekből, valamint ezen
földrészletekből a telekalakítási eljárásában hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészletekből
álló egységes területén, annak nyugati határán telepített, 10 méter széles, többszintes növényállománnyal kell
takarni.
(6) Az OTÉK 26. § (2) bekezdésétől eltérően, a 2. mellékletben foglalt táblázat 7. és 7a. sora szerinti beruházások
esetében a közlekedési kapacitásbővítéssel összefüggő útszélesítéseket a 3. mellékletben foglalt földrészleteken,
valamint ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított
földrészleteken a 3. mellékletben megjelölt szélességű építési területek alapján kell végrehajtani.”
2. §		
Az R. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr13.) megállapított 6. § (1) és (2), valamint (5)–(6) bekezdését, 2. mellékletében foglalt táblázat
7., 7a. és 22. sorát és 3. mellékletét a Módr13. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben
is alkalmazni kell.”
3. §

(1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

4. §		
Az R.
a)
3. § (3) bekezdésében a „8.” szövegrész helyébe a „7., 7a., 8.” szöveg,
b)
6. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok” szövegrész
helyébe a „telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari tevékenységi célú építmények és azok
kiszolgáló építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények
alkalmazásával” szöveg,
c)
6. § (2) bekezdés b) pontjában az „5000 m2” szövegrész helyébe a „20 000 m2” szöveg,
d)
6. § (2) bekezdés i) pontjában az „5 méter” szövegrész helyébe a „10 méter” szöveg és
e)
6. § (4) bekezdésében a „7. sora” szövegrész helyébe a „7. és 7a. sora” szöveg, a „B:7 mezőjében” szövegrész
helyébe a „B:7 és B:7a mezőjében” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez
1. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő
7a. sorral egészül ki:

1

7

7a

(A

B

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
048/6, 048/11, 053/6, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5,
055/7, 055/8, 056, 057/1, 057/2, 057/3, 057/4, 057/5,
Ipari-innovációs fejlesztési
057/6, 057/7, 057/8, 057/9, 057/10, 057/11, 057/12,
terület kialakítása, valamint 057/13, 057/14, 057/15, 057/16, 057/17, 057/18,
a területen megvalósítandó 057/19, 057/20, 057/21, 057/22, 057/23, 057/24,
feldolgozóipari beruházások 057/25, 057/26, 057/29, 057/30, 057/31, 057/32,
Göd város területén
057/33, 057/34, 057/35, 057/36, 057/37, 057/38,
057/39, 057/40, 057/41, 057/42, 057/43, 057/44,
057/45, 057/46, 057/47, 057/48, 057/49, 057/52,
057/53, 057/55, 057/57, 058/3, 059/13, 059/16, 060/4,
062/6, 062/62 helyrajzi számú ingatlanok.
Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 038,
039/59, 039/60, 039/73, 039/74, 039/75,
039/76, 039/77, 039/92, 039/93, 039/99, 039/100,
039/101, 039/102, 039/103, 039/104, 039/105,
039/106, 039/107, 039/108, 039/109, 039/110,
039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115,
039/116, 039/117, 039/118, 039/119, 039/126,
039/127, 039/135, 039/136, 039/137, 039/138,
039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143,
039/144, 039/145, 039/146, 039/147, 039/148,
039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153,
039/154, 039/155, 039/156, 039/157, 039/158,
Ipari-innovációs fejlesztési
039/159, 039/167, 039/168, 039/169, 039/170,
terület kialakítás, valamint
039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 039/175,
a területen megvalósítandó 039/176, 039/177, 039/178, 039/179, 042/5, 042/6,
feldolgozóipari beruházások 042/7, 046, 047/1, 047/5, 047/9, 047/10, 047/11,
megvalósításához szükséges 048/3, 048/5, 048/6, 048/7, 048/10, 049/1, 049/2,
közlekedési és egyéb
049/3, 050/14, 050/15, 051, 053/7, 053/8, 053/9,
infrastruktúra-beruházások 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/16, 053/17,
és véderdő telepítések Göd 053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 054, 057/51,
város területén
057/52, 057/54, 057/56, 057/58, 057/59, 058/2,
058/4, 059/4, 059/6, 059/10, 059/14, 059/15, 060/3,
060/5, 062/6, 062/63, 062/1, 062/2, 062/5 062/7,
062/11, 062/36, 062/39, 062/44, 062/45, 062/47,
062/48, 063/1, 063/3, 063/4, 063/5, 064, 075, 079,
080, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 081/10,
081/11, 081/12, 082/2, 082/3, 099/4, 099/25, 099/26,
099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32,
099/34, 0101/3, 0101/4, 0102/2, 0102/4, 0102/6,
0102/8, 0102/9, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/20,
0102/21, 0102/22, 0104/58, 0104/59, 0104/60,
0104/127, 0104/128, 6422, 6423, 6424, 6425, 6468/8,
6713, 6901/2, 6980, 8301 és 8302 helyrajzi számú
ingatlanok.

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

Pest Megyei
Kormányhivatalt
vezető
kormánymegbízott

Pest Megyei
Kormányhivatalt
vezető
kormánymegbízott
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2. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 22. sorral egészül ki:
(A
1

B

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

A Pécs külterületén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti 01455/86, 01455/87, 01455/88,
01455/89, 01455/90 és 01455/91 helyrajzi számokon
nyilvántartott ingatlanok.

Autóipari beruházás Pécs
külterületén

22

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

Baranya Megyei
Kormányhivatalt
vezető
kormánymegbízott

2. melléklet a 160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez
A 2. mellékletben foglalt táblázat 7 és 7a sora szerinti beruházások közlekedési kapacitásbővítéssel
összefüggő útszélesítései

A

1.

A beruházás megvalósításának helyszíne

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
059/13 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
049/1 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
049/3 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
050/15 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
050/14 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
051 helyrajzi számú ingatlan

B

C

Ingatlanrész esetén lehatárolást egyértelműsítő koordináta
EOV

WGS’84 GPS

658441.44

N47° 40’ 47,02”

259550.37

E19° 09’ 35,58”

658380.99

N47° 40’ 44,27”

259464.58

E19° 09’ 32,69”

658422.83

N47° 40’ 47,41”

259562.09

E19° 09’ 34,71”

658364.39

N47° 40’ 44,73”

259479.15

E19° 09’ 31,88”

658364.39

N47° 40’ 44,73”

259479.15

E19° 09’ 31,88”

658359.96

N47° 40’ 44,50”

259472.42

E19° 09’ 31,69”

658359.96

N47° 40’ 44,50”

259472.42

E19° 09’ 31,69”

658211.36

N47° 40’ 36,77”

259233.12

E19° 09’ 24,53”

658211.36

N47° 40’ 36,77”

259233.12

E19° 09’ 24,53”

658192.43

N47° 40’ 35,80”

259202.63

E19° 09’ 23,61”

658192.43

N47° 40’ 35,80”

259202.63

E19° 09’ 23,61”

658187.13

N47° 40’ 35,51”

259194.09

E19° 09’ 23,37”
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/22 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/21 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/20 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/19 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/18 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/17 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/16 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/14 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/13 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/12 helyrajzi számú ingatlan

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
053/11 helyrajzi számú ingatlan

658187.13

N47° 40’ 35,51”

259194.09

E19° 09’ 23,37”

658162.27

N47° 40’ 34,21”

259154.06

E19° 09’ 22,17”

658162.27

N47° 40’ 34,21”

259154.06

E19° 09’ 22,17”

658149.58

N47° 40’ 33,57”

259133.63

E19° 09’ 21,60”

658149.58

N47° 40’ 33,57”

259133.63

E19° 09’ 21,60”

658142.54

N47° 40’ 33,18”

259122.31

E19° 09’ 21,26”

658142.54

N47° 40’ 33,18”

259122.31

E19° 09’ 21,26”

658132.94

N47° 40’ 32,69”

259106.83

E19° 09’ 20,78”

658132.94

N47° 40’ 32,69”

259106.83

E19° 09’ 20,78”

658125.81

N47° 40’ 32,30”

259095.37

E19° 09’ 20,44”

658125.81

N47° 40’ 32,30”

259095.37

E19° 09’ 20,44”

658110.33

N47° 40’ 31,50”

259070.43

E19° 09’ 19,67”

658110.33

N47° 40’ 31,50”

259070.43

E19° 09’ 19,67”

658101.92

N47° 40’ 31,07”

259056.89

E19° 09’ 19,29”

658101.92

N47° 40’ 31,07”

259056.89

E19° 09’ 19,29”

658086.36

N47° 40’ 30,27”

259031.83

E19° 09’ 18,52”

658086.36

N47° 40’ 30,27”

259031.83

E19° 09’ 18,52”

658070.57

N47° 40’ 29,43”

259006.45

E19° 09’ 17,80”

658070.57

N47° 40’ 29,43”

259006.45

E19° 09’ 17,80”

658048.21

N47° 40’ 28,29”

258970.68

E19° 09’ 16,70”

658048.21

N47° 40’ 28,29”

258970.68

E19° 09’ 16,70”

658016.78

N47° 40’ 26,64”

258920.41

E19° 09’ 15,21”
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20.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
064 helyrajzi számú ingatlan

657484.09
259310.09

21.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
054 helyrajzi számú ingatlan

teljes terület

22.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
063/1 helyrajzi számú ingatlan

teljes terület

23.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/168 helyrajzi számú ingatlan

657921,691
259883,187
657957,021
259865,690

N 47°40’57,81268”
E 19°9’10,63735”
N 47°40’57,24460”
E 19°9’12,33025”

24.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/169 helyrajzi számú ingatlan

657957,021
259865,690
657994,952
259846,905

N 47°40’57,24460”
E 19°9’12,33025”
N 47°40’56,63469”
E 19°9’14,14777”

25.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/170 helyrajzi számú ingatlan

657994,952
259846,905
658036,685
259826,238

N 47°40’56,63469”
E 19°9’14,14777”
N 47°40’55,96366”
E 19°9’16,14745”

26.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/171 helyrajzi számú ingatlan

658036,685
259826,238
658037,312
259825,927
658055,472
259815,560
658080,577
259799,362

N 47°40’55,96366”
E 19°9’16,14745”
N 47°40’55,95357”
E 19°9’16,17749”
N 47°40’55,61709”
E 19°9’17,04755”
N 47°40’55,09149”
E 19°9’18,25023”

27.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/172 helyrajzi számú ingatlan

658080,577
259799,362
658123,685
259771,547

N 47°40’55,09149”
E 19°9’18,25023”
N 47°40’54,18894”
E 19°9’20,31534”

28.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/173 helyrajzi számú ingatlan

658123,685
259771,547
658166,468
259743,942

N 47°40’54,18894”
E 19°9’20,31534”
N 47°40’53,29319”
E 19°9’22,36486”

29.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/174 helyrajzi számú ingatlan

658166,468
259743,942
658209,306
259716,301

N 47°40’53,29319”
E 19°9’22,36486”
N 47°40’52,39626”
E 19°9’24,41699”

30.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/175 helyrajzi számú ingatlan

658209,306
259716,301
658256,620
259685,772

N 47°40’52,39626”
E 19°9’24,41699”
N 47°40’51,40561”
E 19°9’26,68353”

31.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/176 helyrajzi számú ingatlan

658256,620
259685,772
658314,068
259648,705

N 47°40’51,40561”
E 19°9’26,68353”
N 47°40’50,20278”
E 19°9’29,43549”

N47° 40’ 39,29”
E19° 08’ 49,68”
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32.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/177 helyrajzi számú ingatlan

658314,068
259648,705
658376,826
259608,211

33.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/178 helyrajzi számú ingatlan

teljes terület

34.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
039/179 helyrajzi számú ingatlan

teljes terület

35.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
048/6 helyrajzi számú ingatlan

teljes terület

36.

Göd közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
048/10 helyrajzi számú ingatlan

teljes terület

N 47°40’50,20278”
E 19°9’29,43549”
N 47°40’48,88873”
E 19°9’32,44178”
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V.

4191

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 27/2019. (VI. 28.) BM rendelete
az idegenrendészeti szervvel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. §
(1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
az 5. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény 86. § (6) bekezdés b) pontjában és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi II. törvény 111. § (6) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. és 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. és 3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben –,
a 9. alcím és az 1. melléklet tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a)–d) és f ) pontjában,
valamint 85. § (5) bekezdés b), c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak
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feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. és 4. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 12. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 81. § a)–c) és e)–f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés
20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím és a 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 5–8., 19. és 20. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés
19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont b), d) és e) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 19. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f ) alpontjában és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 21. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 22. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben –,
a 23. alcím és a 4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 24. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 25. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 26. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 27. alcím és az 5. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 28. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 29. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 30. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 31. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 32. alcím és a 6. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 33. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 34. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak
kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása
1. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdésében az „a)–e)” szövegrész helyébe az „a)–f )” szöveg lép.

2. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló
44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása
2. §		
Hatályát veszti a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet
3. § d) pontjában az „ , a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi
Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása
3. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról
szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet [a továbbiakban: 11/2006. (III. 14.) BM rendelet] 47/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„47/A. § A hivatásos állománynak a Becsületbíróság tagjaként eljárni jogosult tagjairól a nevet, a rendfokozatot,
a szolgálati helyet és a szolgálati beosztást rögzítő névjegyzéket
a) az Országos Rendőr-főkapitányságon,
b) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon,
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c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán,
d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál,
e) az Alkotmányvédelmi Hivatalnál,
f ) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál, valamint
g) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál
oly módon kell vezetni, hogy a Tv. 227. § (1) bekezdésében rögzített feltételek az a)–g) pontban meghatározott
szerveknél vezetett névjegyzékek mindegyikére önállóan teljesüljenek.”
4. §

(1) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében az „a)–e)” szövegrész helyébe az „a)–f )” szöveg,
b)
8. § (3) bekezdésében a „valamint a TEK főigazgatója” szövegrész helyébe az „a TEK főigazgatója, valamint
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója” szöveg,
c)
33. § (4) bekezdésében a „valamint a TEK főigazgatója” szövegrész helyébe az „a TEK főigazgatója, valamint
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója” szöveg, az „NVSZ vagy a TEK” szövegrész helyébe
az „NVSZ, a TEK vagy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pont cd) alpontja.

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
módosítása
5. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész
helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdésében a „területi szervénél” szövegrész helyébe az „igazgatóságánál” szöveg,
c)
23. § (3) bekezdésében a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Főigazgatóságnak” szöveg,
d)
23. § (4) bekezdésében a „Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Főigazgatósághoz” szöveg,
e)
1–2. mellékletében, 4–5. mellékletében, 7–8. mellékletében, 10. mellékletében, 19. mellékletében,
21–23. mellékletében, 33–34. mellékletében, 39–41. mellékletében és 43. mellékletében a „BEVÁNDORLÁSI ÉS
MENEKÜLTÜGYI HIVATAL” szövegrész helyébe az „ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG” szöveg,
f)
3. mellékletében, 11. mellékletében, 20. mellékletében és 42. mellékletében a „BEVÁNDORLÁSI ÉS
MENEKÜLTÜGYI HIVATAL” szövegrészek helyébe az „ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG” szöveg
lép.

5. A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása
6. §		
A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet [a továbbiakban: 26/2007. (V. 31.)
IRM rendelet] 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kitoloncolás foganatosításában kísérőként)
„b) a Főigazgatóság személyi állományának tagja,”
(vehet részt.)
7. §		
A 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a)
3. § nyitó szövegrészében az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész
helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)” szöveg,
b)
8. § (3) bekezdésében, 9. § (1), (7) és (8) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés a) pontjában és záró
szövegrészében, valamint 11. § (1) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „a Főigazgatóság”
szöveg,
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c)
d)
lép.
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9. § (6) bekezdésében az „A Hivatal kormánytisztviselője” szövegrész helyébe az „A Főigazgatóság személyi
állományának tagja” szöveg,
11. § (2) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrészek helyébe az „a Főigazgatóság” szöveg

6. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló
27/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása
8. §		
Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet 1. §
(3) bekezdés b) pontjában és 5. § (1) bekezdésében az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe
az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg lép.

7. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása
9. §		
A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész
helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg,
b)
1. § (2)–(4) bekezdésében az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság”
szöveg,
c)
1. melléklet 1. pontjában az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg
lép.

8. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező
egyeztetés eseteiről szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet módosítása
10. §		
A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről
szóló 29/2010. (V. 12.) IRM–KüM–PTNM együttes rendelet
a)
2. § c) pontjában az „a rendőrség” szövegrész helyébe az „az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv” szöveg,
b)
2. § d) pontjában az „a rendőrség és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe
az „az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és az idegenrendészeti szerv” szöveg
lép.

9. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése,
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről,
a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok
átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása
11. §		
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása
12. §		
A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2011. (IX. 22.)
BM rendelet] 3. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A szolgálati ágak:)
„j) az idegenrendészeti és menekültügyi szolgálati ág.”
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13. §		
A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 49. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A lőfegyvert használó rendőr szolgálati helye szerinti rendőri szerv vezetője öt munkanapon belül köteles kivizsgálni
a lőfegyverhasználat, illetve a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés jogszerűségét, szakszerűségét. Különösen
indokolt esetben a határidőt)
„d) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál szolgálatot teljesítő rendőr esetében az Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója”
(öt munkanappal meghosszabbíthatja.)
14. §		
A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
a)
2. § 11. pontjában a „valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat,” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Védelmi
Szolgálat, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,” szöveg,
b)
49. § (3) bekezdés c) pontjában a „főigazgatója,” szövegrész helyébe a „főigazgatója, vagy” szöveg,
c)
84. §-ában a „főigazgatója, a Készenléti” szövegrész helyébe a „főigazgatója, az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság főigazgatója, a Készenléti” szöveg,
d)
99. § (1) bekezdésében a „főigazgatója, továbbá” szövegrész helyébe a „főigazgatója, az Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója, továbbá” szöveg,
e)
99. § (3) bekezdésében a „főigazgatója vagy” szövegrész helyébe a „főigazgatója, az Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója vagy” szöveg,
f)
99. § (4) bekezdésében a „főigazgató, az irányításuk” szövegrész helyébe a „főigazgató, az Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóságnál a főigazgató, az irányításuk” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 49. § (3) bekezdés b) pontjában a „vagy” szövegrész.

11. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati
irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet
hatályon kívül helyezése
16. §		
Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati
irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet.

12. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása
17. §		
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet [a továbbiakban: 62/2011.
(XII. 29.) BM rendelet] 1. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya kiterjed:)
„k) az idegenrendészeti szervre.”
18. §		
A 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
a)
1. § i) pontjában a „Központra, valamint” szövegrész helyébe a „Központra,” szöveg,
b)
1. § j) pontjában a „Központra” szövegrész helyébe a „Központra, valamint” szöveg
lép.

13. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
módosítása
19. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
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14. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati
igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló
14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása
20. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának
rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet
[a továbbiakban: 14/2012. (III. 30.) BM rendelet] 3. § (4) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
(A szolgálati igazolvány megrendeléséért, elkészíttetéséért, kiadásáért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért
Rendőrségről szóló törvényben meghatározott)
„ad) idegenrendészeti szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány esetében az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF) személyügyi szerve,”
(felel.)
21. §		
A 14/2012. (III. 30.) BM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § A 2019. július 1-jén az OIF hivatásos állományába tartozó személyt a 3/A. mellékletben meghatározott
szolgálati igazolvánnyal 2019. október 1-ig kell ellátni.”
22. §		
A 14/2012. (III. 30.) BM rendelet a 3. melléklet szerinti 3/A. melléklettel egészül ki.

15. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló
37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása
23. §		
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
[a továbbiakban: 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet] 1. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az Év Rendőre Miniszteri Díj elismerésben részesíthető személyek közül 1 fő)
„c) páros naptári évben az idegenrendészeti szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány”
(tagjai közül kerül kiválasztásra.)
24. §		
A 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 26. alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § Ha a Miniszteri Elismerő Oklevélben részesülő személy egyúttal pénzjutalomban is részesül, ennek
fedezetét annak a szervnek a költségvetése biztosítja, amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi.”
25. §		
A 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
a)
1. § (1) bekezdésében az „évente 8 fő részére” szövegrész helyébe a „páratlan naptári évben 8 fő részére, páros
naptári évben 9 fő részére” szöveg,
b)
33. § (2) bekezdés a) pontjában a „terrorizmust elhárító szerv” szövegrész helyébe a „terrorizmust elhárító
szerv, az idegenrendészeti szerv” szöveg,
c)
37. § (6a) bekezdésében az „és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv” szövegrész
helyébe az „ , a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv és az idegenrendészeti szerv”
szöveg,
d)
40. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe
az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg,
e)
4. mellékletében a „34 cm magasságú Zsolnay váza” szövegrész helyébe a „40 cm magasságú váza” szöveg
lép.

16. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása
26. §		
A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet
a)
3. § b) pont bi) alpontjában az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal:” szövegrész helyébe az „az Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóság:” szöveg,
b)
1. melléklet A:7 mezőjében a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg
lép.
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17. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított
nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló
62/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosítása
27. §		
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok
létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 62/2012. (XII. 11.) BM rendelet [a továbbiakban: 62/2012. (XII. 11.)
BM rendelet] 1. § d) pontja a következő dj) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:
más közigazgatási szerv:)
„dj) az idegenrendészeti szerv;”
28. §		
A 62/2012. (XII.11.) BM rendelet
a)
1. § d) pont dh) alpontjában a „Szolgálat, valamint” szövegrész helyébe a „Szolgálat,” szöveg,
b)
1. § d) pont di) alpontjában a „Vámhivatal;” szövegrész helyébe a „Vámhivatal, valamint” szöveg
lép.

18. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és
vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló
2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosítása
29. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési
rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 1. § 3. pont
b) alpontjában az „a)–e)” szövegrész helyébe az „a)–f )” szöveg lép.

19. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya
részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosítása
30. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható
szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.)
BM rendelet [a továbbiakban: 6/2013. (III. 27.) BM rendelet] 1. § b) pontja a következő bi) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában
rendvédelmi feladatokat ellátó szerv:)
„bi) az idegenrendészeti szerv;”
31. §		
A 6/2013. (III. 27.) BM rendelet
a)
1. § b) pont bg) alpontjában a „Szakszolgálat, valamint” szövegrész helyébe a „Szakszolgálat,” szöveg,
b)
1. § b) pont bh) alpontjában a „Központ;” szövegrész helyébe a „Központ, valamint” szöveg
lép.

20. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak,
közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással,
valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban
részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet módosítása
32. §		
Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak,
közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint
szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013.
(IV. 23.) BM rendelet
a)
1. § a) pontjában a „ , továbbá a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész,
b)
2. § (1) bekezdésében az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal kivételével” szövegrész.
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21. A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló
16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosítása
33. §		
A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet
[a továbbiakban: 16/2013. (V. 9.) BM rendelet] II. Fejezet 7. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság”
34. §

(1) A 16/2013. (V. 9.) BM rendelet 8. §-ában az „A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe
az „Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 16/2013. (V. 9.) BM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében a „ , valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész,
b)
II. Fejezet címében a „ , VALAMINT A BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATAL” szövegrész.

22. A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosítása
35. §		
A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai
és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.)
BM rendelet
a)
2. melléklet „A 32. SORSZÁMÚ MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” rész 7. alcím 7.2. pontjában foglalt táblázat C:7.2.2. mezőjében a „Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg,
b)
2. melléklet „A 32. SORSZÁMÚ MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS
VIZSGAKÖVETELMÉNYE” rész 7. alcím 7.3. pont 7.3.1. alpontjában az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal”
szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg
lép.

23. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási
szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló
26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása
36. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének
ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről
és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet [a továbbiakban: 26/2013. (VI. 26.)
BM rendelet] 1. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya)
„f ) az idegenrendészeti szerv”
[szervezeti teljesítményértékelésére, továbbá az a)–e) pont szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv,
az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ hivatásos állományának egyéni teljesítményértékelése ajánlott elemeire és minősítésére terjed ki.]
37. §		
A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet
a)
1. § d) pontjában a „szervezet, valamint” szövegrész helyébe a „szervezet,” szöveg,
b)
1. § e) pontjában a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv, valamint” szöveg,
c)
1. § záró szövegrészében az „a)–e)” szövegrész helyébe az „a)–f )” szöveg,
d)
2. § 6. pontjában a „Szolgálat” szövegrész helyébe a „Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság”
szöveg,
e)
2. § 17. pontjában a „Szolgálat” szövegrész helyébe a „Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság”
szöveg,
f)
2. § 24. pontjában az „igazgatósága, valamint” szövegrész helyébe az „igazgatósága, az Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóság igazgatósága, valamint” szöveg
lép.
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38. §		
A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

24. A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló
29/2013. (VI. 28.) BM rendelet módosítása
39. §		
A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.)
BM rendelet 1. § a) pontjában, 6. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés f ) pontjában, 13. § (2) bekezdésében és 28. §
(4) bekezdésében az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság” szöveg lép.

25. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás,
a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló
48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet módosítása
40. §

(1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének
és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet [a továbbiakban:
48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet] 1. § h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet hatálya)
„h) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra,
i) az idegenrendészeti szervre [az a)–i) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: rendvédelmi szerv] és”
(terjed ki.)
(2) A 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya)
„j) a rendvédelmi szervek állományának a hivatásos szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati
jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló tagjaira”
(terjed ki.)

26. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása
41. §		
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet
a)
2. § b) pont bi) alpontjában az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az Országos
Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg,
b)
5. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe
az „Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg
lép.

27. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és
egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló
1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosítása
42. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési
feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet
[a továbbiakban: 1/2014. (I. 10.) BM rendelet] 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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28. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú
tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök,
készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló
21/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása
43. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által
szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt
helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet [a továbbiakban: 21/2015.
(VI. 15.) BM rendelet] 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában rendvédelmi feladatokat ellátó szerv)
„g) az idegenrendészeti szerv.”
44. §		
A 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozások az idegenrendészeti szerv hivatásos állománya tekintetében
a hatósági eljárások vonatkozásában végzett helyszíni ellenőrzési tevékenység során, az ügyfél vagy az őt segítő
személyek jelenlétében folytatott eljárási cselekmények során, továbbá az ügyfélszolgálati területen vezethetők be.”
45. §		
A 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet 2/A. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A korlátozás a rendvédelmi alkalmazott esetében)
„d) az idegenrendészeti szervnél a hatósági eljárások vonatkozásában végzett helyszíni ellenőrzési tevékenység
során, az ügyfél vagy az őt segítő személyek jelenlétében folytatott eljárási cselekmények során, továbbá
az ügyfélszolgálati területen”
(vezethető be.)
46. §		
A 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a)
1. § e) pontjában a „szervezet, valamint” szövegrész helyébe a „szervezet,” szöveg,
b)
1. § f ) pontjában a „szolgálatok.” szövegrész helyébe a „szolgálatok, valamint” szöveg
lép.

29. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése
céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló
22/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása
47. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok
köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet [a továbbiakban: 22/2015.
(VI. 15.) BM rendelet] 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában rendvédelmi szerv)
„g) az idegenrendészeti szerv.”
48. §		
A 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a)
1. § e) pontjában a „szervezet, valamint” szövegrész helyébe a „szervezet,” szöveg,
b)
1. § f ) pontjában a „szolgálatok.” szövegrész helyébe a „szolgálatok, valamint” szöveg
lép.

30. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló
23/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása
49. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai
esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet [a továbbiakban: 23/2015. (VI. 15.)
BM rendelet] 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában rendvédelmi szerv)
„g) az idegenrendészeti szerv.”
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50. §		
A 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a)
1. § e) pontjában a „szervezet, valamint” szövegrész helyébe a „szervezet,” szöveg,
b)
1. § f ) pontjában a „szolgálatok.” szövegrész helyébe a „szolgálatok, valamint” szöveg
lép.

31. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek
rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati
jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.)
BM rendelet módosítása
51. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint
az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével
összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 3. §
a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
[A szolgálati jelvény megrendeléséért, kiadásáért, cseréjéért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért
(a továbbiakban együtt: ellátás), valamint az ezekkel járó költségek biztosításáért
a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott]
„ad) idegenrendészeti szerv állománya esetében az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság személyügyi szerve,”
(saját költségvetése terhére felel.)
52. §		
A 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a)
1. § b) pontjában a „szerv, a büntetés-végrehajtási” szövegrész helyébe a „szerv, az idegenrendészeti szerv,
a büntetés-végrehajtási” szöveg,
b)
1. melléklet címében a „valamint a terrorizmust elhárító szerv” szövegrész helyébe a „terrorizmust elhárító
szerv, valamint az idegenrendészeti szerv” szöveg
lép.

32. A rendfokozati vizsgáról szóló 39/2016. (X. 6.) BM rendelet módosítása
53. §		
A rendfokozati vizsgáról szóló 39/2016. (X. 6.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „szerv, a hivatásos” szövegrész
helyébe a „szerv, az idegenrendészeti szerv, a hivatásos” szöveg lép.
54. §		
A rendfokozati vizsgáról szóló 39/2016. (X. 6.) BM rendelet 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

33. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
szóló 28/2018. (X. 15.) BM rendelet módosítása
55. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi
ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló 28/2018. (X. 15.) BM rendelet 6. §
14. pontjában az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatósághoz” szöveg lép.

34. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben lefolytatható fegyelmi eljárásról szóló
5/2019. (III. 11.) BM rendelet módosítása
56. §		
A rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben lefolytatható fegyelmi eljárásról szóló 5/2019. (III. 11.) BM rendelet
1. §-ában az „a)–e)” szövegrész helyébe az „a)–f )” szöveg lép.

35.

Záró rendelkezések

57. §		
Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelethez
1. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 2. melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság”

2. melléklet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelethez
1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet 2. pontjában
foglalt táblázat a következő 12a. sorral egészül ki:
(A

B

1.

Szervezeti egység

Megnevezés

12a.

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

munkavédelmi felügyelő

C
Munkavédelmi
szakképesítés

felsőfokú

D
Fő/ munkaidő)

1/teljes*

3. melléklet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelethez
„3/A. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Rendőrségről szóló törvényben meghatározott idegenrendészeti szerv hivatásos állományú
dolgozói munkáltatói igazolványának leírása
1. A rendőrség idegenrendészeti szervének hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet
alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:
Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, kék színű címsorban sötétkék
felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.
2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:
– az OIF címere,
– a „RENDŐRSÉG OIF” felirat,
– az arckép alatt a „POLICE NATIONAL DIRECTORATE-GENERAL FOR ALIENS POLICING” felirat,
– a „fegyverviselésre és intézkedésre jogosult” vagy „intézkedésre jogosult” vagy „fegyverviselésre jogosult, önálló
intézkedésre nem jogosult” felirat,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.
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3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:
– „ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám (azonosítószám),
– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezű aláírás:” felirat, alatta a saját kezű aláírásminta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.
”

4. melléklet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelethez
1. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklete a következő V/A. alcímmel egészül ki:
„V/A. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók
1. idegenrendészeti hatósági terület
1.1. hatósági engedélyezési eljárások jogszerűsége, szakszerűsége
1.2. ügyfélszolgálati tevékenység során az ügyfelekkel történő kommunikáció színvonala, az ügyfélszolgálati
tevékenység szakszerűsége, hatékonysága
1.3. idegenrendészeti kényszerintézkedések jogszerűsége, szakszerűsége
1.4. tervezett és végrehajtott idegenrendészeti ellenőrzések szervezettsége, intenzitása, színvonala
1.5. idegenrendészeti utókövetés szervezettsége, intenzitása, színvonala
1.6. igazgatási ügyfeldolgozás hatékonysága
1.7. határidők betartása
1.8. szakirányítói tevékenység megfelelősége
2. menekültügyi hatósági terület
2.1. a menekültügyi feladatok ellátásának és koordinációjának szakszerűsége, jogszerűsége
2.2. a jogi képviseleti ügyek eredményessége, színvonala
2.3. menekültügyi hatósági ügyek előkészítésének szabályszerűsége
2.4. nemzetközi és hazai szervekkel történő kommunikáció hatékonysága
2.5. panaszbeadványok elbírálásának szakszerűsége, jogszerűsége”

5. melléklet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelethez
1. Az 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 3. melléklete a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. Az idegenrendészeti szervnél azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében kötelező
védőoltás elrendelésének van helye
Az idegenrendészeti szervnél
8.1. a tranzitzónában elhelyezettekkel kapcsolatos ellátási feladatokat végző,
8.2. a menekültügyi őrzött befogadó központban elhelyezettekkel kapcsolatos ellátási feladatokat végző,
8.3. a befogadó állomáson elhelyezettekkel kapcsolatos ellátási feladatokat végző,
8.4. a közösségi szálláson elhelyezettekkel kapcsolatos ellátási feladatokat végző,
rendszeresített szolgálati beosztások esetében hepatitis-A és hepatitis-B védőoltás elrendelésének van helye.”
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6. melléklet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelethez
1. A rendfokozati vizsgáról szóló 39/2016. (X. 6.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 9. sorral
egészül ki:
(A

B

C

1.

D

E
KÜLÖNÖS RÉSZ

A rendvédelmi
ÁLTALÁNOS RÉSZ

2.
RENDVÉDELMI FELADATOKAT

Szakterületi

szervhez kötődő

ismeretek

általános ismeretek

ELLÁTÓ SZERV

főtiszti, tiszti,
főtiszti és tiszti

3.

feladatokat ellátó

rendfokozati vizsga

zászlósi és

főtiszti, tiszti, zászlósi

zászlósi és

tiszthelyettesi

és tiszthelyettesi

tiszthelyettesi

rendfokozati vizsga

rendfokozati vizsga

rendfokozati
vizsga)

9.

idegenrendészeti szerv

Közszolgálati és
belügyi ágazati
ismeretek

–

általános rendőri
ismeretek

Szakterületi
ismeretek

Az igazságügyi miniszter 18/2019. (VI. 28.) IM rendelete
a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés a)–b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és a 2–10. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés k) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének
szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet módosítása
1. §		
A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló
8/2001. (IV. 27.) IM rendelet [a továbbiakban: 8/2001 (IV. 27.) IM rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtó az eredményes végrehajtás során befolyt és a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló IM rendelet
szerint elszámolt általános költségátalány összegét a 8. § (1) bekezdésében megállapított határidőt követő 15 napon
belül átutalja a Kar fizetési számlájára.”
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2. §		
Hatályát veszti a 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet 6. §-a.

2. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása
3. §		
A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Bvszr.) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önálló bírósági végrehajtói álláshelyek száma 227.”
4. §

(1) A Bvszr. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A végrehajtási ügy kiosztását követően annak a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló
1/2002. (I. 17.) IM rendelet 33. §-a szerinti érdemi, illetve 34. § c) pontja szerinti ügyviteli befejezéséig érkezett,
ugyanazon adós elleni végrehajtási ügyet az az önálló végrehajtó kapja meg, akinek a részére az ugyanazon adós
ellen indult másik ügy az (1)–(3) bekezdés szerinti szabályok alapján már kiosztásra került, ebben az esetben
az önálló végrehajtó a (3) bekezdésben meghatározott kiosztásból egyszer kimarad.”
(2) A Bvszr. 5. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az e § alapján meghatározott ügyelosztás szerint történik a meghatározott cselekmény végrehajtása,
a Vht. 31/D. §-a szerinti végrehajtói kézbesítés lefolytatása, a Vht. 33. §-a szerinti végrehajtói megkeresés
végrehajtása, valamint a Vht. 204/B–H. §-a szerinti zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése is.
(7) A végrehajtási ügy e § szerinti kiosztását követően a Kar Hivatali szerve tájékoztatja a végrehajtást kérőt
az ügyében eljáró önálló végrehajtó nevéről, hivatali helyiségének címéről és telefonszámáról.”

5. §		
A Bvszr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása
6. §		
A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: Vüsz.) 1. §
(2) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az önálló bírósági végrehajtó e rendelet szerint jár el]
„e) az adóbehajtási és a közigazgatási végrehajtási ügy,
f ) kézbesítési regisztráció (Vht. 35/D. §) és
g) a végrehajtói megkeresés (Vht. 33. §)”
[intézése során is.]
7. §		
A Vüsz. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az önálló bírósági végrehajtó több körbélyegzőt kíván rendszeresíteni, a körbélyegzőn annak sorszámát is fel
kell tüntetni. A végrehajtó-helyettes és a végrehajtójelölt az őt foglalkoztató végrehajtó meghatározott sorszámú
körbélyegzőjét használja.”
8. §		
A Vüsz. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a zár alá vétel végrehajtása érdekében nem maga intézkedik, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság az általa
elrendelt zár alá vétel végrehajtása érdekében a székhelye szerint illetékes törvényszéki végrehajtó részére küldi
meg az ügyészség vagy a nyomozó hatóság által a zár alá vétel végrehajtása során keletkezett ügyiratokat.”
9. §		
A Vüsz. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A kezelőiroda a végrehajtható okiratot az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései szerint – soron kívüli ügyben haladéktalanul – megküldi az állami adóés vámhatóságnak. Önálló bírósági végrehajtó eljárása esetén a bíróság a végrehajtható okiratot elektronikus
kapcsolattartás útján küldi meg a Kar Hivatali szervének. A kezelőiroda a gyermek átadására kiállított végrehajtási
lappal együtt a végrehajtás alapjául szolgáló bírósági határozat másolatát, a Vht. 184/A. § (1a) bekezdésében
meghatározott esetben pedig a végrehajtható okirat mellékletét képező képfelvételt is megküldi a Kar Hivatali
szervének.
(2) A kísérőjegyzéket 3 példányban kell elkészíteni. Az egyik példány az irodában marad, a másik 2 példányt
az iratokkal együtt az eljáró önálló bírósági végrehajtóról való tudomásszerzést követően, a végrehajtónak kell
megküldeni.
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(3) A kísérőjegyzék az alábbi adatoknak megfelelő rovatokat tartalmazza:
a) sorszám,
b) a végrehajtható okiratot kiállító bíróság neve,
c) a végrehajtható okirat száma,
d) a felek neve,
e) megjegyzés.
(4) Az önálló bírósági végrehajtó által foganatosított végrehajtás esetén a már ismert végrehajtási ügyszámot,
a gyermek átadására kiállított végrehajtási lappal együtt megküldött bírósági határozat számát, valamint
a végrehajtható okirat mellékletét képező képfelvétel sorszámát a bíróság az erre rendszeresített elektronikus
felületén feltünteti.”
10. §		
A Vüsz. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó a kísérőjegyzékek átvett példányainak megjegyzés rovatában feltünteti
a végrehajtási ügyszámot, majd a kísérőjegyzékeket aláírással és bélyegző lenyomattal látja el. Ezután az ügyiratok
átvételének igazolása céljából a kísérőjegyzék egyik példányát visszaküldi a kezelőirodának, amely ezt
a kísérőjegyzéket a kísérőjegyzéknek a kezelőirodában maradt példányához csatolja.
(2) A kísérőjegyzéken az iratok megküldésének napját a kezelőiroda, az iratok átvételének napját az önálló bírósági
végrehajtó köteles feltüntetni.
(3) A Kar Hivatali szerve a végrehajtási ügy kiosztását követően elektronikus úton, haladéktalanul tájékoztatja
a kezelőirodát a kijelölt eljáró önálló bírósági végrehajtóról.”
11. §		
A Vüsz. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önálló bírósági végrehajtói minőséget a végrehajtói ügyszámban – a (2) bekezdésben foglalttól eltérően –
közigazgatási végrehajtási ügyben [20. § (2) bekezdés c) pont] AV jelzéssel, zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási
értékesítésére irányuló ügyben [20. § (2) bekezdés d) pont] ZV jelzéssel, végrehajtói kézbesítési ügyben [20. §
(2) bekezdés e) pont] KV jelzéssel, kézbesítési regisztrációs ügyben [20. § (2) bekezdés h) pont] RV jelzéssel,
végrehajtói megkereséssel indult ügyben [20. § (2) bekezdés b) pont] MKV jelzéssel, bekapcsolódással indult
ügyben [20. § (2) bekezdés i) pont] pedig BV jelzéssel kell feltüntetni. Az eltérő jelzésű ügytípusok esetében az ügy
érkezés szerinti sorszámozása a végrehajtói ügyszámban ügytípusonként külön-külön, 1-gyel kezdődő arab
számozással történik.”
12. §		
A Vüsz. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A végrehajtási ügy típusaként [(1) bekezdés p) pont] a következő megnevezések egyikét kell feltüntetni
a nyilvántartásban:
a) bírósági végrehajtási ügy,
b) végrehajtói megkeresés (Vht. 33. §),
c) közigazgatási végrehajtási ügy,
d) zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése,
e) végrehajtói kézbesítési ügy,
f ) végrehajtási kérelem elkészítése,
g) tartásra kötelezett adatainak beszerzése,
h) kézbesítési regisztrációs ügy,
i) bekapcsolódással indult ügy.”
13. §		
A Vüsz. „A végrehajtási ügy nyilvántartása” című alcíme a következő 22/C. §-sal egészül ki:
„22/C. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó az általa intézett bírósági végrehajtási ügyekben és az 1. § (2) bekezdése
szerinti ügyekben az eljárása során keletkezett iratokat, utóiratokat, tértivevényeket az ügyiratokba történő
beszerelés és az ügyiratokban történő nyilvántartás mellett digitalizálja és archiválja a Kar Hivatali szerve által
rendszeresített elektronikus ügyviteli rendszerben.
(2) A végrehajtó az (1) bekezdés szerinti iratokat a beérkezésüket követő 15 napon belül digitalizálja, majd
a végrehajtási ügy befejezését követő 15 napon belül archiválja azokat.”
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14. §		
A Vüsz. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha egy végrehajtó előtt több, folyamatban lévő végrehajtási ügyben az adós személye azonos, vagy az ügyek
egymáshoz csatolása egyéb okból szükséges (pl. az ügyekben ugyanazt a vagyontárgyat értékesítik), ezeknek
az ügyeknek az iratait egymáshoz kell csatolni.”
15. §		
A Vüsz. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha olyan végrehajtási ügyek iratait kellene egymáshoz csatolni, amelyekben több végrehajtó jár el,
az a végrehajtó, aki az érintett ügyekben elsőként intézkedik az adós vagyontárgyának árverésen történő
értékesítése iránt, a végrehajtható okirat másolatát – a szükséges egyéb iratokkal együtt – bekéri a többi
végrehajtótól és az alapján készíti el a felosztási tervet.”
16. §		
A Vüsz. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § Ha a csatolás feltételei megszűnnek (felek személye megváltozik, a végrehajtási ügy befejezése,
felfüggesztése, közös vagyontárgy értékesítése stb.), a csatolást meg kell szüntetni, és a csatolással érintett
bármelyik ügyben foganatosított intézkedésekre való hivatkozást, utalást – feljegyzés formájában – a többi ügy
iratai között is el kell helyezni.”
17. §		
A Vüsz. 29/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önálló bírósági végrehajtót helyettesítő állandó helyettes a saját végrehajtói tevékenységéhez
rendszeresített, az állására kirendelt helyettes pedig helyettesi tevékenységéhez külön rendszeresített biztonsági
papírt és szárazbélyegzőt használja az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek elkészítéséhez. A helyettes – ha
az szolgálatba lépéséig nem történt meg – haladéktalanul gondoskodik a helyettesített önálló bírósági végrehajtó
által használt biztonsági papír törzskönyv felügyelő szerv részére történő visszaszolgáltatásáról.”
18. §		
A Vüsz. 30. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha az iratokat a bíróság részére meg kell küldeni, a végrehajtó másolatot készít a végrehajtható okiratról
és a végrehajtási ügy egyéb, a bíróság által kért iratairól, valamint a releváns iratokról és a másolatokat küldi
meg a bíróságnak. Eredeti irat megküldésére csak befejezett ügyben kerülhet sor, illetve kivételesen akkor, ha
kifejezetten az irat vizsgálata céljából azt a bíróság eredetben kéri bemutatni.
(3) A végrehajtó az iratokat elektronikus biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül küldi meg a bíróságnak.
Az iratokat iratjegyzékkel kell megküldeni. Az iratjegyzék a végrehajtói iratok iratsorszámozásával egyezően
tartalmazza a végrehajtói iratok megnevezését.”
19. §		
A Vüsz. 33. §-a a következő m–o) ponttal egészül ki:
[Befejezett a végrehajtási ügy (érdemi befejezés), ha]
„m) a törvényszéki végrehajtási ügyben a végrehajtást kérő a végrehajtási jognak vagy a követelés
végrehajthatóságának elévülését a törvényszéki végrehajtónál bejelentette,
n) a megkeresett végrehajtó a helyszíni eljárást foganatosította,
o) a bekapcsolódással indult ügyben a zálogtárgy értékesítésre került.”
20. §		
A Vüsz. 43. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önálló bírósági végrehajtó hetente legalább három munkanapon köteles ügyfélfogadást tartani oly módon,
hogy a félfogadás ideje a munkanapokon legalább 8–12 óra közötti időszakra essen, és az egyik ügyfélfogadási
napon kizárólag a jogi képviselettel hivatásszerűen foglalkozók számára álljon rendelkezésre legalább két
óra időtartamban. A végrehajtó az ügyfélfogadás idején személyesen – vagy felvilágosítás adására jogosult
alkalmazottja útján – köteles irodájában a felek, jogi képviselők és más érdekeltek rendelkezésére állni. A végrehajtó
munkanapokon 8–12 óra között biztosítani köteles, hogy egy vagy több alkalmazottja a végrehajtói iroda megadott
telefonszámán elérhető legyen. Továbbá biztosítani köteles, hogy ebben az időtartamban az érdekelteknek
általános tájékoztatást adjanak a végrehajtói iroda telefonszámán elérhető alkalmazottak a végrehajtási eljárásról,
valamint a végrehajtó elérhetőségéről és ügyfélfogadási rendjéről.
(2) Az önálló bírósági végrehajtó a félfogadásának rendjét és idejét a felügyelő szerv egyetértésével állapítja meg.”
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21. §		
A Vüsz. 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a postán vagy átutalással a végrehajtóhoz érkezett összeg rendeltetése nem állapítható meg, a végrehajtó
a végrehajtói letéti számlára történő befizetéssel vagy a végrehajtói letéti számlára történő telepítéssel egyidejűleg
felhívja a befizetőt az összeg rendeltetésének közlésére. Ha ennek a befizető 60 napon belül nem tett eleget,
az összeget a befizető részére vissza kell utalni. Ha ez nem sikerült, az összeget 5 évig függő tételként kell kezelni,
ezt követően pedig bírósági letétbe kell helyezni.”
22. §		
A Vüsz. 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állandó helyettes a helyettesítés keretében intézett végrehajtási ügyben eljárva is saját – eredeti álláshelyén
folytatandó végrehajtási ügyeihez rendszeresített – nyomtatványa kitöltésével állítja ki az átvételi elismervényt.”
23. §

(1) A Vüsz. 52/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önálló bírósági végrehajtó a bevételét képező, megfizetett vagy behajtott végrehajtási költségről és a hatáskörébe
tartozó eljárás lefolytatásáért őt jogszabály alapján megillető egyéb költségről (a továbbiakban e §-ban együtt:
végrehajtási költség) a végrehajtási költség megfizetésére kötelezett nevére ún. végrehajtási bevételi bizonylatot (e §-ban
a továbbiakban: bizonylat) állít ki, amelyen a következő adatok szerepelnek:]
„b) a bizonylatot kiállító végrehajtó neve, kinevezési vagy áthelyezési okiratának száma (végrehajtó-helyettes
esetében a kari nyilvántartásba vételi ügy száma, állandó helyettes esetében a kirendelési okirat száma),
a végrehajtói iroda neve, cégjegyzékszáma és adószáma;”
(2) A Vüsz. 52/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bizonylatot]
„c) a díjjegyzék jogerőssé válásáról történő értesülést követő 8 napon belül”
[kell kiállítani].

24. §		
A Vüsz. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A letéti számlát vezető hitelintézet a letéti számláról kiutalást csak a nála bejelentett, a számla feletti
rendelkezésre jogosult végrehajtótól (állandó helyettesétől) kapott megbízás alapján teljesíthet.”
25. §		
A Vüsz. 58. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E rendeletnek a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló
18/2019. (VI. 28.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését
követően indult végrehajtási ügyekben kell alkalmazni a (9) bekezdésben foglalt kivétellel.
(9) E rendeletnek a Módrendelettel megállapított 49. § (3) bekezdését a Módrendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell abban az esetben, ha a Módrendelet hatálybalépését
követően postán vagy átutalással a végrehajtóhoz érkezett összeg rendeltetése nem állapítható meg.”
26. §		
A Vüsz.
a)
20. § (1) bekezdés o) pontjában a „megküldése, egyesítés, csatolás” szövegrész helyébe a „megküldése,
csatolás” szöveg,
b)
48. § (1) bekezdésében a „saját vagyonától elkülönítve végrehajtói letéti számlán” szövegrész helyébe a „saját
vagyonától elkülönítve egy, a Kar hivatali szervénél nyilvántartásba vett végrehajtói letéti számlán” szöveg,
c)
49. § (1) bekezdésében a „postán érkezett összeget” szövegrész helyébe a „postán érkezett teljes összeget”
szöveg, és a „végrehajtói letéti számlára befizetni” szövegrész helyébe a „végrehajtói letéti számlára egyedileg
azonosítható módon befizetni” szöveg
lép.
27. §		
Hatályát veszti a Vüsz.
a)
7. § (2) bekezdés c) pontja,
b)
25. §-a,
c)
25. §-át megelőző „Az ügyek egyesítése” alcím címe,
d)
26. § (1) bekezdésében az „olyan végrehajtási ügyeket kellene egyesíteni vagy” szövegrész,
e)
34. § d) pontja,
f)
48. § (2) bekezdésében a „végrehajtói irodában működő” szövegrész.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A Vüsz. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A Vüsz. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
A Vüsz. 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
A Vüsz. 6. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
A Vüsz. 7. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
A Vüsz. 8. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
A Vüsz. 9. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
A Vüsz. 10. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
A Vüsz. 11. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

4. Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosítása
29. §		
Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról
szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet (a továbbiakban: EÁR rendelet) 16. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az – a nem regisztrált felhasználók számára és az árverezők
számára elérhető szolgáltatásokon túl – a következő műveletek elvégzését tegye lehetővé az aktivált felhasználói nevüket
és jelszavukat megadó árverezők számára az aktiválással érintett árverések tekintetében:]
„b) vételi ajánlat megtétele és vételi ajánlat megerősítése,”
30. §		
Az EÁR rendelet 28. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy]
„b) közzétehető összegű ajánlattal kitöltött adatlap alapján, a vételi ajánlat megerősítését követően automatikusan
tegye közzé a vételi ajánlatot a licitnaplóban;”

5. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet módosítása
31. §		
A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 6. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtót – az irodájának fenntartásával kapcsolatos általános költségek, így különösen munkabér,
közüzemi díjak, számítástechnikai és elektronikus eszközök fenntartásával kapcsolatos kiadások, valamint
az amortizációs költségek fedezetére, a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a munkadíj 50%-a költségátalányként
illeti meg.”
32. §

(1) A Díjr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíj összege
a) 100 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén
9 000 forint
b) 100 000 forint feletti, de 1 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén
9 000 forint
és a 100 000 forint feletti rész
3%-a,
c) 1 000 000 forint feletti, de 5 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén
36 000 forint
és az 1 000 000 forint feletti rész
2%-a,
d) 5 000 000 forint feletti, de 10 000 000 forintot meg nem haladó ügyérték esetén
116 000 forint
és az 5 000 000 forint feletti rész
1%-a,
e) 10 000 000 forint feletti ügyérték esetén
166 000 forint
és a 10 000 000 forint feletti rész
0,5%-a.”
(2) A Díjr. 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós pénzforgalmi számláján lévő összeg végrehajtás alá vonására
irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 9000 forint és legfeljebb 600 000 forint.
(5) Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós végrehajtható okiratban megjelölt fizetési számláján lévő összeg
behajtására vagy az adós végrehajtható okiratban megjelölt munkabérének letiltására irányul, a munkadíj összege
a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 9000 forint és legfeljebb 600 000 forint. Ezt az összeget a végrehajtást
kérő kérelme alapján egyéb vagyontárgyakra tovább folytatott eljárásért az (1) bekezdés szerint járó munkadíj
összegébe be kell számítani.”
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33. §		
A Díjr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtót a helyszíni eljárási cselekmény foganatosításáért:
a) hivatali helyiségén kívül, de a székhelyén foganatosított eljárásért minden megkezdett óráért 9000 forint
munkadíj és 4500 forint költségátalány, továbbá helyszíni eljárási cselekményenként 2500 forint utazási
költségátalány;
b) székhelyén kívül foganatosított eljárásért minden megkezdett óráért 9000 forint munkadíj és 4500 forint
költségátalány, továbbá helyszíni eljárási cselekményenként 3500 forint utazási költségátalány
illeti meg.”
34. §		
A Díjr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A végrehajtó készkiadásként számíthatja fel
a) a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) és tárolási költséget,
b) a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét,
c) a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú, illetve tolmács költségtérítését,
d) a végrehajtási eljárás során felmerült postaköltséget,
e) a végrehajtási eljárás során, a végrehajtás foganatosításával felmerült indokolt és igazolt más költséget.
(2) Az (1) bekezdés szerinti készkiadásokat a végrehajtó akkor számíthatja fel, ha azok az adott végrehajtási üggyel
kapcsolatban indokoltan és igazoltan merültek fel.
(3) A végrehajtó – az irattárazási költségek, az informatikai alkalmazások költségei, valamint a digitalizálási és
archiválási feladatokkal összefüggő költségeinek fedezetére – az (1) bekezdésben meghatározott költségeken felül
készkiadásként számíthatja fel a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel az ügyviteli és iratkezelési díjat, amelynek
összege ügyenként 8000 forint.
(4) A végrehajtó az egyetemlegesen felelős adósok ellen egyidejűleg kért, ugyanazon végrehajtó által foganatosított
végrehajtási ügyekben a (3) bekezdés szerinti készkiadást egyszer számíthatja fel.
(5) A végrehajtó a (3) bekezdés szerinti készkiadást nem számíthatja fel
a) a 8. § (4), (5) és (6) bekezdésében meghatározott eljárásokban,
b) a kizárólag zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtási ügyben,
c) a Vht. 33. §-a alapján megkeresett végrehajtó az eljárása során,
d) az állami adó- és vámhatóság követelése behajtása iránti ügyben,
e) a gyermek tartására vonatkozó díj behajtása iránti végrehajtási ügyben, valamint
f ) a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló ügyben.
(6) Az (1) bekezdés szerinti készkiadások összegébe be kell számítani a 21. § (1) bekezdése szerint megfizetett
készkiadás költségét.”
35. §		
A Díjr. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 72. §-ának és 74–76. §-ainak alkalmazásából, továbbá
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló a 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.)
32. §-ának alkalmazásából eredő költségcsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül
behajtásnak, ha a követelés csökkenéséről az adóhatóság tájékoztatja a végrehajtót.”
36. §		
A Díjr. 15. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési
eljárás keretében a hitelezők részére megfizetett összegekből valamint a bíróságon kívüli adósságrendezési
megállapodásban vagy a bírósági adósságrendezési egyezségben, bírósági adósságtörlesztési végzésben
foglaltak alapján megvalósult tartozáselengedésből, illetve az adóst mentesítő bírósági végzés alapján megszűnt
követelésekből eredő követeléscsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak, ezen
összeg tekintetében behajtási jutalék nem számítható fel.”
37. §		
A Díjr. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény teljesítésére irányul, teljesítés esetén a behajtási jutalék
összege 25 000 forint.
(2) Ha a meghatározott cselekménnyel összefüggésben, vagy a meghatározott cselekmény helyett pénzösszeget
kell behajtani, a végrehajtó a pénzösszeg behajtásáért a 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint számít fel behajtási
jutalékot, amelynek összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott jutalék összegénél.”
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38. §		
A Díjr. 7. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„7. Az eljárás kezdetén megfizetendő költség és díj”
39. §

(1) A Díjr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(1) A végrehajtót az eljárása kezdetén ügyenként megilleti
a) pénzkövetelés behajtása esetén – kivéve a b) pontban foglalt eljárásokat – a pénzfizetésre irányuló végrehajtási
eljárásban a munkadíj 50%-a és a költségátalány 50%-a, de összesen legalább 9000 forint, amely az eljárás kezdetén
felszámítható 8000 forint összegű ügyviteli és iratkezelési díjjal együtt nem haladhatja meg a 85 000 forintot;
b) tartásdíj, munkabér és kártérítési összeg behajtására irányuló eljárásban a pénzfizetésre irányuló végrehajtási
eljárásban a munkadíj 50%-a és a költségátalány 50%-a, de összesen legalább 9000 forint, amely az eljárás kezdetén
felszámítható 8000 forint összegű ügyviteli és iratkezelési díjjal együtt nem haladhatja meg a 70 000 forintot;
c) meghatározott cselekmény végrehajtása esetén 18 000 forint, a Vht. 184/A. § (2) bekezdésében foglalt ideiglenes
intézkedés esetén az eljárás várható idejének megfelelő munkadíj és költségátalány összege, amely nem haladhatja
meg a 40 000 forintot.”
(2) A Díjr. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az eljárás kezdetén megfizetett (1) bekezdés szerinti költséget és díjat a munkadíj, a költségátalány, illetve
az ügyviteli és iratkezelési díj összegébe be kell számítani.”

40. §		
A Díjr. 19. § (3) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az eljárás kezdetén megfizetendő, 18. § (1) és (2) bekezdése szerinti költséget a végrehajtó által kiállított,
költségfelhívásra szolgáló jegyzőkönyv alapján kell megfizetni, amely a jegyzőkönyv Vht. 35. §-a szerinti általános
tartalmi kellékein túl tartalmazza:
tájékoztatást arról, hogy]
„da) az eljárás kezdetén megfizetendő, 18. § (1) bekezdése szerinti költséget és díjat a végrehajtást kérőnek
vagy a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség
megfizetéséről szóló a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet [a továbbiakban: 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet] 8. §-ában
meghatározott szervnek e rendelet rendelkezései szerint, a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított, az abban
megállapított határidőben kell megfizetnie a végrehajtó részére,”
41. §		
A Díjr. 8. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„8. Az eljárás folyamán és az eljárás befejezésekor megfizetendő költség és díj”
42. §		
A Díjr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § Ha a Vht. 52. § d) pontja alapján szünetelő végrehajtási eljárás során a végrehajtót megillető munkadíj,
valamint készkiadás összege nem térült meg, a munkadíj és a készkiadás fennmaradt részét a végrehajtást kérőnek
az eljárás befejezésekor készített díjjegyzék alapján kell megfizetnie a végrehajtó részére.”
43. §

(1) A Díjr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtó a végrehajtási ügy érdemi vagy ügyviteli befejezését követő 15 napon belül, illetve meghatározott
cselekmény végrehajtása esetén a cselekmény elvégzését vagy elvégeztetését követő 15 napon belül az általa
felszámított munkadíjról, költségtérítésről, behajtási jutalékról és az őt megillető egyéb végrehajtói díjról
díjjegyzéket állít ki, amelyet a feleknek, végrehajtási kérelem elkészítése esetén a kérelmezőnek kézbesít.”
(2) A Díjr. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A díjjegyzékben fel kell tüntetni a következő adatokat:
a) a végrehajtási ügynek a végrehajtói jegyzőkönyvben, illetve a végrehajtó írásbeli intézkedésében feltüntetendő
általános adatait,
b) a végrehajtói iroda adószámát,
c) a végrehajtási ügyértéket (főkövetelés és járulékai, valamint a végrehajtás elrendelésével felmerült költségek,
költség és illeték szerinti bontásban),
d) a végrehajtás során befolyt a behajtási jutalék számításának alapját képező összeget,
e) az eljárás kezdetén és folyamán előlegezett végrehajtási költséget és díjat (munkadíj, költségátalány, ügyviteli és
iratkezelési díj, valamint további készkiadás szerinti részletezésben),
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f ) a felszámított végrehajtási költségek és díjak összegét [munkadíj, költségátalány, helyszíni eljárás költsége
(munkadíj, költségátalány, utazási költségátalány szerinti részletezésben), ügyviteli és iratkezelési díj, valamint
további felmerült készkiadás, egyéb végrehajtói díj, és behajtási jutalék szerinti részletezésben],
g) a végrehajtás során befolyt összeggel nem fedezett költségek és díjak összegét, az f ) pont szerinti részletezésben,
h) tájékoztatást arról, hogy a g) pont szerinti költséget a végrehajtást kérőnek – költségmentesség,
költségfeljegyzési jog esetén a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 8. §-ában meghatározott szervnek – a díjjegyzék
kézhezvételétől számított, az abban megállapított határidőben kell megfizetni a végrehajtó részére, valamint
tájékoztatást a megfizetés módjáról (átutalás esetén az arra szolgáló fizetési számla száma, számlavezető
pénzforgalmi szolgáltató neve, az átutalási megbízáson feltüntetendő közlemény tartalmi elemei),
i) tájékoztatást a díjjegyzékben foglalt díjfelszámítással szembeni végrehajtási kifogás előterjesztésének
lehetőségéről és módjáról,
j) tájékoztatást a végrehajtási költségek kielégítési sorrendről.”
44. §		
A Díjr. a 28. §-t követően a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § A végrehajtó a végrehajtási költségek, egyéb végrehajtói díjak és általános költségátalány összegének
elszámolására és kielégítésére a Vht. 164. §-a megfelelően irányadó azzal, hogy a költségek kielégítésének sorrendje
a) a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 8. §-ában meghatározott szerv által megfizetett költség és díj,
b) állam javára behajtandó eljárási illeték,
c) rendőri közreműködéssel felmerült költség,
d) végrehajtást kérő által az eljárás kezdetén megfizetett költség és díj,
e) végrehajtónak járó készkiadás,
f ) végrehajtónak járó költségátalány,
g) végrehajtás elrendelésével felmerült költség,
h) végrehajtónak járó munkadíj,
i) végrehajtást kérő által az eljárás folyamán megfizetett költség és díj,
j) utazási költségátalány,
k) általános költségátalány,
l) végrehajtónak járó behajtási jutalék.”
45. §		
A Díjr. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a díjjegyzékben foglalt díjfelszámítás ellen végrehajtási kifogást terjesztettek elő, a végrehajtó a díjjegyzéket
a végrehajtási ügy irataival együtt bemutatja a végrehajtást foganatosító bíróságnak. A bíróság a kifogást elbírálva
a díjjegyzéket végzéssel módosítja, ha a költségfelszámításban számítási hiba, elírás található, vagy azt a díjszabás
rendelkezéseitől eltérően készítették. Amennyiben a bíróságnak nem áll rendelkezésére minden adat a díjjegyzék
módosításához, azt megsemmisítheti és a végrehajtót új díjjegyzék kiállítására kötelezheti. Amennyiben a díjjegyzék
kiállításának jogszabályi feltételei nem álltak fenn, a bíróság a díjjegyzéket megsemmisíti.”
46. §		
A Díjr. a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § (1) E rendeletnek a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 18/2019. (VI. 28.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módrendelet) megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését
követően indult végrehajtási ügyekben kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.
(2) E rendeletnek a Módrendelettel megállapított 29. § (1) bekezdését a Módrendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a Módrendelet hatálybalépését követően
benyújtott végrehajtási kifogások esetén alkalmazandó.”
47. §		
A Díjr.
a)
8. § (8) bekezdés c) pontjában az „adóstárs” szövegrész helyébe az „adóstárs, zálogkötelezett és kezes” szöveg,
b)
15. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) és (2) bekezdésben” szöveg,
c)
18. § (3) bekezdésében és 23. §-ában az „Art. 158. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „Avt. 49. § és 56. §
rendelkezései” szöveg,
d)
18. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdés szerinti költség” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés szerinti
költség és díj” szöveg,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
lép.

18. § (4) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdés szerinti költségelőleg” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés
szerinti költség, illetve díj” szöveg,
19. § (1) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdése szerinti költség” szövegrész helyébe az „(1) bekezdése szerinti
költség és díj” szöveg,
19. § (3) bekezdés d) pont dc) alpontjában, 19. § (3) bekezdés e) és f ) pontjában, valamint 23. §-ában
a „költség” szövegrész helyébe a „költség és díj” szöveg,
19. § (2) bekezdésében és a (3) bekezdés c) pontjában a „végrehajtási költségek” szövegrész helyébe
a „végrehajtási költségek és díjak” szöveg,
19. § (3) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdése szerinti költséget” szövegrész helyébe az „(1) bekezdése
szerinti költséget és díjat” szöveg,
19. § (3) bekezdés e) pontjában az „előlegként bekérhető készkiadás” szövegrész helyébe az „eljárás kezdetén
megfizetendő költség és díj” szöveg,
21. § (1) bekezdésében a „készkiadás összege” szövegrész helyébe a „11. § (1) bekezdése szerinti készkiadás
összegének” szöveg,
27. §-ában a „fizetendő költségrész” szövegrész helyébe a „megfizetendő költség és díj” szöveg,
28. § (2) bekezdésében a „költségre” szövegrész helyébe a „költségre és díjra” szöveg,
28. § (2) bekezdésében a „költséget” szövegrész helyébe a „költséget és díjat” szöveg

48. §		
Hatályát veszti a Díjr.
a)
4. § (2) bekezdése,
b)
18. § (2) bekezdése,
c)
28. § (3) és (4) bekezdése.

6. A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett
költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítása
49. §		
A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség
megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet [a továbbiakban: 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet] 7. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az adós a felhívásnak nem tesz eleget, a gazdasági hivatal az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései szerint a Magyar Állam javára és nevében megkeresi
az állami adó- és vámhatóságot a követelés behajtása végett.”
50. §		
A 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. § (2) bekezdésében a „bírósági végrehajtást kezdeményez” szövegrész helyébe
az „intézkedik az állami adó- és vámhatóság útján” szöveg lép.
51. §		
Hatályát veszti a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. § (4) bekezdése.

7. Záró rendelkezések
52. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 113. szám

1. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez
1. A Bvszr. 1. számú mellékletében az „Országosan: 230” szövegrész helyébe az „Országosan: 227” szöveg lép.
2. A Bvszr. 1. számú melléklet V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„V.
Miskolci Törvényszék
Encsi Járásbíróság
1
Kazincbarcikai Járásbíróság
3
Mezőkövesdi Járásbíróság
1
Miskolci Járásbíróság
8
Ózdi Járásbíróság
2
Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
1
Szerencsi Járásbíróság
1
Szikszói Járásbíróság
1
Tiszaújvárosi Járásbíróság
1
Összesen:
19”
3. A Bvszr. 1. számú melléklet X. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„X.
Egri Törvényszék
Egri Járásbíróság
3
Füzesabonyi Járásbíróság
1
Gyöngyösi Járásbíróság
2
Hatvani Járásbíróság
1
Hevesi Járásbíróság
1
Összesen:
8”
4. A Bvszr. 1. számú melléklet XIV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„XIV.
Budapest Környéki Törvényszék
Budakörnyéki Járásbíróság
1
Budaörsi Járásbíróság
1
Ceglédi Járásbíróság
1
Dabasi Járásbíróság
2
Dunakeszi Járásbíróság
2
Érdi Járásbíróság
1
Gödöllői Járásbíróság
2
Monori Járásbíróság
2
Nagykátai Járásbíróság
1
Nagykőrösi Járásbíróság
1
Ráckevei Járásbíróság
1
Szentendrei Járásbíróság
1
Szigetszentmiklósi Járásbíróság
2
Váci Járásbíróság
1
Összesen:
19”

2. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez
1. A Vüsz. 3. számú melléklet 1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8. adós törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint adós esetén a képviseletet ellátó szerv adatai”
2. A Vüsz 3. számú melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.2.10. alponttal egészül ki:
„1.8.2.10. elektronikus levélcím”
3. A Vüsz. 3. számú melléklet 1.8.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8.3. a képviselet típusa.”
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4. A Vüsz. 3. számú melléklete a következő 1.9. ponttal egészül ki:
„1.9. adós meghatalmazott képviselőjének adatai
1.9.1. név
1.9.2. idézési cím
1.9.2.1. ország
1.9.2.2. irányítószám
1.9.2.3. helység
1.9.2.4. közterület neve, jellege
1.9.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.9.2.6. emelet
1.9.2.7. ajtószám
1.9.2.8. vezetékes telefonszám
1.9.2.9. faxszám
1.9.3. elektronikus levélcím
1.9.4. a meghatalmazotti képviselet típusa”
5. A Vüsz. 3. számú melléklet 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint végrehajtást kérő esetén a képviseletet ellátó
szerv adatai”
6. A Vüsz 3. számú melléklet 2.7. pontja a következő 2.7.2.10. alponttal egészül ki:
„2.7.2.10. elektronikus levélcím”
7. A Vüsz 3. számú melléklet 3.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.6. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti
kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre”
8. A Vüsz. 3. számú melléklet 4.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs/készfizető kezes/zálogkötelezett ellen végrehajtási eljárás folyik-e”
9. A Vüsz. 3. számú melléklet 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs/készfizető kezes/zálogkötelezett ellen is
került végrehajtási kérelem előterjesztésre.”
10. A Vüsz. 3. számú melléklet 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.3. az egyetemleges adóstárs elrendelt/elrendelésre kerülő ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs/készfizető
kezes/zálogkötelezett megjelölésével).”
11. A Vüsz. 3. számú melléklet 8.1. pontjában a „postán” szövegrész helyébe a „személyesen” szöveg lép.
12. A Vüsz. 3. számú melléklet 9. és 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:
9.1. tárgyi költségmentesség
9.2. személyes költségmentesség
9.3. tárgyi költségfeljegyzési jog
9.4. személyes költségfeljegyzési jog
9.5. tárgyi illetékmentesség
9.6. személyes illetékmentesség
9.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog
9.8. részleges költségfeljegyzési jog
9.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben
a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen
folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján”
10. Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:
10.1. tárgyi költségmentesség
10.2. személyes költségmentesség
10.3. tárgyi költségfeljegyzési jog
10.4. személyes költségfeljegyzési jog,
10.5. tárgyi illetékmentesség
10.6. személyes illetékmentesség
10.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog
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10.8. részleges költségfeljegyzési jog
10.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben
a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen
folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján”
13. A Vüsz. 3. számú melléklet 12.4. pontjában a „jogtanácsos” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsos” szöveg lép.
14. A Vüsz. 3. számú melléklet 12.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.6. a nyomtatvány 1.8. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem
adható be”
15. A Vüsz. 3. melléklet 12.8. pontja a következő 12.8.1. alponttal egészül ki:
„12.8.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név
vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, szervezet nyilvántartási száma, cég esetén cégjegyzékszám;
Legalább egyet meg kell adni továbbá a következő adatok közül: lakóhely vagy székhely/telephely, munkahely,
végrehajtás alá vonható egyéb vagyontárgy helye.
A végrehajtás eredményességének elősegítése érdekében szükséges az adós és vagyona minél több adatát
feltüntetni.”

3. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez
1. A Vüsz. 4. számú melléklet 1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8. kötelezett törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint kötelezett esetén a képviseletet ellátó szerv adatai”
2. A Vüsz 4. számú melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.2.10. alponttal egészül ki:
„1.8.2.10. elektronikus levélcím”
3. A Vüsz. 4. számú melléklet 1.8.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8.3. a képviselet típusa.”
4. A Vüsz. 4. számú melléklete a következő 1.9. ponttal egészül ki:
„1.9. kötelezett meghatalmazott képviselőjének adatai
1.9.1. név
1.9.2. idézési cím
1.9.2.1. ország
1.9.2.2. irányítószám
1.9.2.3. helység
1.9.2.4. közterület neve, jellege
1.9.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.9.2.6. emelet
1.9.2.7. ajtószám
1.9.2.8. vezetékes telefonszám
1.9.2.9. faxszám
1.9.3. elektronikus levélcím
1.9.4. a meghatalmazotti képviselet típusa”
5. A Vüsz. 4. számú melléklet 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint végrehajtást kérő esetén a képviseletet ellátó
szerv adatai”
6. A Vüsz 4. számú melléklet 2.7. pontja a következő 2.7.2.10. alponttal egészül ki:
„2.7.2.10. elektronikus levélcím”
7. A Vüsz 4. számú melléklet 3.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.6. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti
kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre”
8. A Vüsz. 4. számú melléklet 4.5. pontjában az „adóstárs” szövegrész helyébe a „kötelezett-társ” szöveg lép.
9. A Vüsz. 4. számú melléklet 7. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:
7.1. tárgyi költségmentesség
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7.2. személyes költségmentesség
7.3. tárgyi költségfeljegyzési jog
7.4. személyes költségfeljegyzési jog
7.5. tárgyi illetékmentesség
7.6. személyes illetékmentesség
7.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog
7.8. részleges költségfeljegyzési jog
7.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben
a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen
folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján
8. Nyilatkozat arról, hogy a kötelezettet milyen költségkedvezmény illet meg:
8.1. tárgyi költségmentesség
8.2. személyes költségmentesség
8.3. tárgyi költségfeljegyzési jog
8.4. személyes költségfeljegyzési jog
8.5. tárgyi illetékmentesség
8.6. személyes illetékmentesség
8.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog
8.8. részleges költségfeljegyzési jog
8.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben
a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen
folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján”
10. A Vüsz. 4. számú melléklet 11.4. pontjában a „jogtanácsos” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsos” szöveg lép.
11. A Vüsz. 4. számú melléklet 11.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.6. a nyomtatvány 1.8. pontjához: ha a kötelezett kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem
nem adható be”
12. A Vüsz. 4. melléklet 11.8. pontja a következő 11.8.1. alponttal egészül ki:
„11.8.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez a kötelezett következő adatait kötelező megadni:
név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, szervezet nyilvántartási száma, cég esetén cégjegyzékszám;
Legalább egyet meg kell adni továbbá a következő adatok közül: lakóhely vagy székhely/telephely, munkahely,
végrehajtás alá vonható egyéb vagyontárgy helye.
A végrehajtás eredményességének elősegítése érdekében szükséges a kötelezett és vagyona minél több adatát
feltüntetni.”

4. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez
1. A Vüsz. 5. számú melléklet 1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8. adós törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint adós esetén a képviseletet ellátó szerv adatai”
2. A Vüsz 5. számú melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.2.10. alponttal egészül ki:
„1.8.2.10. elektronikus levélcím”
3. A Vüsz. 5. számú melléklet 1.8.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8.3. a képviselet típusa.”
4. A Vüsz. 5. számú melléklete a következő 1.9. ponttal egészül ki:
„1.9. adós meghatalmazott képviselőjének adatai
1.9.1. név
1.9.2. idézési cím
1.9.2.1. ország
1.9.2.2. irányítószám
1.9.2.3. helység
1.9.2.4. közterület neve, jellege
1.9.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.9.2.6. emelet
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6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
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1.9.2.7. ajtószám
1.9.2.8. vezetékes telefonszám
1.9.2.9. faxszám
1.9.3. elektronikus levélcím
1.9.4. a meghatalmazotti képviselet típusa”
A Vüsz. 5. számú melléklet 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint végrehajtást kérő esetén a képviseletet ellátó
szerv adatai”
A Vüsz 5. számú melléklet 2.7. pontja a következő 2.7.2.10. alponttal egészül ki:
„2.7.2.10. elektronikus levélcím”
A Vüsz 5. számú melléklet 3.5. pontja a következő 3.5.1. alponttal egészül ki:
„3.5.1. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti
kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre”
A Vüsz. 5. számú melléklet 8.1. pontjában a „postán” szövegrész helyébe a „személyesen” szövegrész lép.
A Vüsz. 5. számú melléklet 9. és 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:
9.1. tárgyi költségmentesség
9.2. személyes költségmentesség
9.3. tárgyi költségfeljegyzési jog
9.4. személyes költségfeljegyzési jog
9.5. tárgyi illetékmentesség
9.6. személyes illetékmentesség
9.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog
9.8. részleges költségfeljegyzési jog
9.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben
a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen
folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján
10. Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:
10.1. tárgyi költségmentesség
10.2. személyes költségmentesség
10.3. tárgyi költségfeljegyzési jog
10.4. személyes költségfeljegyzési jog
10.5. tárgyi illetékmentesség
10.6. személyes illetékmentesség
10.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog
10.8. részleges költségfeljegyzési jog
10.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben
a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen
folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján”
A Vüsz. 5. számú melléklet 12.5. pontjában a „jogtanácsos” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsos” szöveg lép.
A Vüsz. 5. számú melléklet 12.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.7. a nyomtatvány 1.8. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem
adható be”
A Vüsz. 5. melléklet 12.8. pontja a következő 12.8.1. alponttal egészül ki:
„12.8.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név
vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, szervezet nyilvántartási száma, cég esetén cégjegyzékszám;
Legalább egyet meg kell adni továbbá a következő adatok közül: lakóhely vagy székhely/telephely, munkahely,
végrehajtás alá vonható egyéb vagyontárgy helye.
A végrehajtás eredményességének elősegítése érdekében szükséges az adós és vagyona minél több adatát
feltüntetni.”
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5. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez
1. A Vüsz. 6. számú melléklet 1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8. kötelezett törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint kötelezett esetén a képviseletet ellátó szerv adatai”
2. A Vüsz 6. számú melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.2.10. alponttal egészül ki:
„1.8.2.10. elektronikus levélcím”
3. A Vüsz. 6. számú melléklet 1.8.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8.3. a képviselet típusa.”
4. A Vüsz. 6. számú melléklete a következő 1.9. ponttal egészül ki:
„1.9. kötelezett meghatalmazott képviselőjének adatai
1.9.1. név
1.9.2. idézési cím
1.9.2.1. ország
1.9.2.2. irányítószám
1.9.2.3. helység
1.9.2.4. közterület neve, jellege
1.9.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.9.2.6. emelet
1.9.2.7. ajtószám
1.9.2.8. vezetékes telefonszám
1.9.2.9. faxszám
1.9.3. elektronikus levélcím
1.9.4. a meghatalmazotti képviselet típusa”
5. A Vüsz. 6. számú melléklet 2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének, illetve az állam, mint végrehajtást kérő esetén a képviseletet ellátó
szerv adatai”
6. A Vüsz 6. számú melléklet 2.7. pontja a következő 2.7.2.10. alponttal egészül ki:
„2.7.2.10. elektronikus levélcím”
7. A Vüsz 6. számú melléklet 3.5. pontja a következő 3.5.1. alponttal egészül ki:
„3.5.1. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti
kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre”
8. A Vüsz. 6. számú melléklet 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:
8.1. tárgyi költségmentesség
8.2. személyes költségmentesség
8.3. tárgyi költségfeljegyzési jog
8.4. személyes költségfeljegyzési jog
8.5. tárgyi illetékmentesség
8.6. személyes illetékmentesség
8.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog
8.8. részleges költségfeljegyzési jog
8.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben
a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen
folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján
9. Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:
9.1. tárgyi költségmentesség
9.2. személyes költségmentesség
9.3. tárgyi költségfeljegyzési jog
9.4. személyes költségfeljegyzési jog
9.5. tárgyi illetékmentesség
9.6. személyes illetékmentesség
9.7. tárgyi illetékfeljegyzési jog
9.8. részleges költségfeljegyzési jog
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9.9. pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megfizetése alóli mentesség a tartással kapcsolatos ügyekben
a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen
folytatott együttműködésről szóló, 2018. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése alapján”
9. A Vüsz. 6. számú melléklet 12.4. pontjában a „jogtanácsos” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsos” szöveg lép.
10. A Vüsz. 6. számú melléklet 12.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.6. a nyomtatvány 1.8. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem
adható be”
11. A Vüsz. 6. melléklet 12.7. pontja a következő 12.7.1 alponttal egészül ki:
„12.7.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név
vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, szervezet nyilvántartási száma, cég esetén cégjegyzékszám;
Legalább egyet meg kell adni továbbá a következő adatok közül: lakóhely vagy székhely/telephely, munkahely,
végrehajtás alá vonható egyéb vagyontárgy helye.
A végrehajtás eredményességének elősegítése érdekében szükséges az adós és vagyona minél több adatát
feltüntetni.”

6. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez
1. A Vüsz. 7. számú melléklete a következő 1.8. ponttal egészül ki:
„1.8. adós meghatalmazott képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. elektronikus levélcím
1.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa”
2. A Vüsz. 7. számú melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti
kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre”
3. A Vüsz. 7. számú melléklet 4.3. pontjában a „járnadóság” szövegrész helyébe a „járandóság” szöveg lép.
4. A Vüsz. 7. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő a következő rendelkezés lép:
„6. Az űrlap tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és
közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló
30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére
jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni
jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés indokolását.”
5. A Vüsz. 7. számú melléklet 7.5. pontjában a „jogtanácsos” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsos” szöveg lép.
6. A Vüsz. 7. melléklet 7.6. pontja a következő 7.6.1. alponttal egészül ki:
„7.6.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név
vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe.”
7. A Vüsz. 7. melléklet 7. pontja a következő 7.7. ponttal egészül ki:
„7.7. a nyomtatvány 1.7. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem
adható be.”
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7. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez
1. A Vüsz. 8. számú melléklete a következő 1.8. ponttal egészül ki:
„1.8. adós meghatalmazott képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. elektronikus levélcím
1.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa”
2. A Vüsz. 8. számú melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti
kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre”
3. A Vüsz. 8. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő a következő rendelkezés lép:
„6. Az űrlap tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és
közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló
30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére
jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni
jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés indokolását.”
4. A Vüsz. 8. számú melléklet 7.5. pontjában a „jogtanácsos” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsos” szöveg lép.
5. A Vüsz. 8. melléklet 7.6. pontja a következő 7.6.1. alponttal egészül ki:
„7.6.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni:
név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe”
6. A Vüsz. 8. melléklet 7. pontja a következő 7.7. ponttal egészül ki:
„7.7. a nyomtatvány 1.7. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem
adható be.”

8. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez
1. A Vüsz. 9. számú melléklete a következő 1.8. ponttal egészül ki:
„1.8. adós meghatalmazott képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. elektronikus levélcím
1.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa”
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2. A Vüsz. 9. számú melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti
kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre”
3. A Vüsz. 9. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő a következő rendelkezés lép:
„6. Az űrlap tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és
közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló
30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére
jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni
jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés indokolását.”
4. A Vüsz. 9. számú melléklet 7.5. pontjában a „jogtanácsos” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsos” szöveg lép.
5. A Vüsz. 9. melléklet 7.6. pontja a következő 7.6.1. alponttal egészül ki:
„7.6.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni:
név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe”
6. A Vüsz. 9. melléklet 7. pontja a következő 7.7. ponttal egészül ki:
„7.7. a nyomtatvány 1.7. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem
adható be.”

9. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez
1. A Vüsz. 10. számú melléklete a következő 1.7. ponttal egészül ki:
„1.7. adós meghatalmazott képviselőjének adatai
1.7.1. név
1.7.2. idézési cím
1.7.2.1. ország
1.7.2.2. irányítószám
1.7.2.3. helység
1.7.2.4. közterület neve, jellege
1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.2.6. emelet
1.7.2.7. ajtószám
1.7.2.8. vezetékes telefonszám
1.7.2.9. faxszám
1.7.3. elektronikus levélcím
1.7.4. a meghatalmazotti képviselet típusa”
2. A Vüsz. 10. számú melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti
kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre”
3. A Vüsz. 10. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő a következő rendelkezés lép:
„6. Az űrlap tartalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett, a Vht. 81. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és
közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló
30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére
jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint az átutalási végzés elleni
jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és az átutalási végzés indokolását.”
4. A Vüsz. 10. számú melléklet 7.3. pontjában a „Vht. 81. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Vht. 81. §
(2) bekezdésében” szöveg lép.
5. A Vüsz. 10. számú melléklet 7.5. pontjában a „jogtanácsos” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsos” szöveg lép.
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6. A Vüsz. 10. melléklet 7.6. pontja a következő 7.6.1. alponttal egészül ki:
„7.6.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni:
név vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe”
7. A Vüsz. 10. melléklet 7. pontja a következő 7.7. ponttal egészül ki:
„7.7. a nyomtatvány 1.6. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem
adható be.”

10. melléklet a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelethez
1. A Vüsz. 11. számú melléklete a következő 1.7. ponttal egészül ki:
„1.7. adós meghatalmazott képviselőjének adatai
1.7.1. név
1.7.2. idézési cím
1.7.2.1. ország
1.7.2.2. irányítószám
1.7.2.3. helység
1.7.2.4. közterület neve, jellege
1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.2.6. emelet
1.7.2.7. ajtószám
1.7.2.8. vezetékes telefonszám
1.7.2.9. faxszám
1.7.3. elektronikus levélcím
1.7.4. a meghatalmazotti képviselet típusa”
2. A Vüsz. 11. számú melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4. annak jelölése, ha a határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 137. § (2) bekezdése szerinti
kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre”
3. A Vüsz. 11. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő a következő rendelkezés lép:
„6. Az űrlap tartalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett, a Vht. 81. § (2) bekezdése szerinti és a polgári és
közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló
30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére
jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint az átutalási végzés elleni
jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és az átutalási végzés indokolását.”
4. A Vüsz. 11. számú melléklet 7.3. pontjában a „Vht. 81. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Vht. 81. §
(2) bekezdésében” szöveg lép.
5. A Vüsz. 11. számú melléklet 7.5. pontjában a „jogtanácsos” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsos” szöveg lép.
6. A Vüsz. 11. melléklet 7.6. pontja a következő 7.6.1. alponttal egészül ki:
„7.6.1. a nyomtatvány 1. pontjánál: A végrehajtás elrendeléséhez az adós következő adatait kötelező megadni: név
vagy elnevezés, születési hely, idő vagy anyja neve, lakóhelye, jövedelem és a jövedelmet folyósító neve és címe”
7. A Vüsz. 11. melléklet 7. pontja a következő 7.7. ponttal egészül ki:
„7.7. a nyomtatvány 1.6. pontjához: ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem
adható be.”
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 16/2019. (VI. 28.) ITM rendelete
a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Belföldi forgalomban személyhajó és áruszállító hajó, továbbá komp és gazdasági célból üzemeltetett egyéb vízi
jármű 2019. június 30-án érvényes hajó-felelősségbiztosítási szerződésének 2019. november 1-jét követően kell
megfelelnie a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvényben (a továbbiakban: Vkt.) meghatározott, a szerződésen
kívüli kárra érvényes hajó-felelősségbiztosítási szerződésre vonatkozó feltételeknek. A 2019. június 30-án érvényes
hajó-felelősségbiztosítási szerződés 2019. október 31-ig a biztosító részéről nem mondható fel arra hivatkozással,
hogy az nem felel meg a szerződésen kívüli kárra érvényes hajó-felelősségbiztosítási szerződés Vkt.-ban
meghatározott feltételeinek.
2. §		
Ez a rendelet 2019. június 30-án lép hatályba.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelete
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb
mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosítása
1. §		
Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és
a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nem kell energiahordozó-készletet képezni a magánvezetékre kapcsolódó termelőnek, ha a névleges
teljesítménye nem haladja meg a magánvezeték vételezőinek összesített névleges teljesítményigényét.”

2. Az Európai Unió közösségi jogi aktusában előírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak
teljesítendő jelentéstétel és közzététel rendjéről szóló 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelet módosítása
2. §		
Az Európai Unió közösségi jogi aktusában előírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak teljesítendő
jelentéstétel és közzététel rendjéről szóló 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelet 4. §-ában a „miniszternek” szövegrész
helyébe a „bányászati ügyekért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)” szöveg lép.
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3. §		
Hatályát veszti az Európai Unió közösségi jogi aktusában előírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak
teljesítendő jelentéstétel és közzététel rendjéről szóló 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelet
a)
2. §-a,
b)
7. § (2) bekezdés a) pontja és
c)
1. melléklete.

3. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló
4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása
4. §		
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.)
5. § (4) bekezdésében
a)
a „+2 Celsius fok levegőhőmérsékletnél és +35 Celsius fok előremenő vízhőmérsékletnél mérve legalább
3 jósági fokú” szövegrész helyébe a „legalább 3 szezonális fűtési jóságfokú” szöveg,
b)
a „legalább 3” szövegrész helyébe a „legalább 3,4” szöveg
lép.
5. §		
Az R1. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2020. január 1-ig üzembe helyezett, legalább 3 szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyú fogyasztását,
az 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti árszabások alkalmazásával kell elszámolni.”

4. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása
6. §

(1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről
és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R2. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 4. § b) pontja és az 5. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

8. §		
E rendelet 2. alcíme az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU,
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi
irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2018. december 11-i 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez
Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2019. harmadik negyedévre, valamint a felek köre
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb
hatósági ára és mennyisége:
A

B

C

D

nem földgáztárolóból
1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

származó földgázforrás
mennyisége
(kWh)

E

földgáztárolóból
származó

földgázforrás ára

földgázforrás

(forint/kWh)

mennyisége
(kWh)

2.

július

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

484 900 000

0

5,231

3.

augusztus

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

494 700 000

0

5,231

4.

szeptember

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

785 700 000

0

5,231
”

2. melléklet a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelethez
Az R2. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint
értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2019. harmadik negyedévre:
A

B

C

D

földgázforrás mennyisége

földgázforrás mennyiségarányos díja

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

(kWh)

(forint/kWh)

2.

július

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

0

–

3.

augusztus

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

0

–

4.

szeptember

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

0

–
”

3. melléklet a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelethez
„4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez
A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb
hatósági ára és mennyisége 2019. harmadik negyedévre
A
1.

volt közüzemi nagykereskedő

2.

Magyar Földgázkereskedő Zrt.

B

C

földgázforrás mennyisége

földgázforrás ára

(kWh)

(forint/kWh)

1 630 000 000

3,222
”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 250/2019. (VI. 28.) KE határozata
miniszteri felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
198. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Trócsányi László igazságügyi minisztert e megbízatása alól
2019. június 30-ai hatállyal felmentem.
Budapest, 2019. június 24.

		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. június 26.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02910-6/2019.

A köztársasági elnök 251/2019. (VI. 28.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–cseh kapcsolatok ápolását és bővítését, illetve a két nemzet közötti baráti párbeszéd elmélyítését szolgáló
tevékenysége, valamint számos gazdasági és kulturális program támogatásában vállalt aktív szerepe elismeréseként
Juraj Chmiel, a Cseh Köztársaság budapesti nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
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az Ausztráliai Magyar Református Egyházban végzett több évtizedes odaadó közösségépítő munkája elismeréseként
Csutoros Juliana, a melbourne-i Bocskai Nőszövetség elnöke, a Magyar Élet hetilap Református Szemle című
mellékletének volt felelős szerkesztője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2019. június 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. június 17.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03038-2/2019.

A Kormány 1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról
A Kormány
1. elrendeli, hogy a következő, az agrárgazdálkodással összefüggő informatikai szakrendszerek és a szakrendszerekhez
tartozó infrastruktúra működtetését a Nemzeti Földügyi Központ lássa el:
a)
Országos Erdőállomány Adattár,
b)
erdőgazdálkodói nyilvántartás,
c)
erdészeti szakirányítói névjegyzék.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
agrárminiszter
Határidő:
2019. július 1.
2. visszavonja a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról szóló 1150/2019. (III. 25.) Korm. határozat 3. pont c) alpontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1394/2019. (VI. 28.) Korm. határozata
intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az azzal összefüggő fejlesztések
megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára szakmai
feladatai ellátásához központi költségvetési forrás kerüljön biztosításra;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 548 959 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. pontban foglalt cél megvalósítása
érdekében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági
társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a Forum
Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges
548 000 000 forint beépülő jelleggel történő biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés elfogadása során
4. a Magyarságkutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) elhelyezésének rendezése érdekében felhívja a nemzeti
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és a pénzügyminisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) bevonásával – gondoskodjanak:
a)
a természetben Budapest I. kerület, Úri utca 54–56. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Budapest
belterület, 6687 helyrajzi számú ingatlannak a Magyar Nemzeti Levéltár által nem használt ingatlanrészei
tekintetében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vagyonkezelésébe és az Intézet használatába adásáról,
b)
a természetben Budapest V. kerület, Nádor utca 36. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Budapest
belterület, 24709/0/A/28, 24709/0/A/29, 24709/0/A/55, 24709/0/A/56 és 24709/0/A/57 helyrajzi számú
ingatlanoknak – a Szabadságharcosokért Közalapítvány részére versenyeztetés mellőzésével történő
használatba adásáról szóló 1778/2017. (XI. 7.) Korm. határozattal biztosított használati jog érintetlenül
hagyása mellett – a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vagyonkezelésébe és az Intézet használatába
adásáról,
c)
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő, a természetben Budapest V. kerület,
Nádor utca 36. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Budapest belterület, 24709/0/A/35 helyrajzi
számú, valamint a természetben Budapest V. kerület, Alkotmány utca 25. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás
szerint a Budapest belterület, 24849 helyrajzi számú ingatlanoknak az Intézet részére történő használatába
adásról;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Intézet megfelelő elhelyezésének
biztosítása érdekében az MNV Zrt. útján gondoskodjon további lehetséges ingatlanok kijelölése iránt, és
ezzel összefüggésben az emberi erőforrások minisztere bevonásával vizsgálja meg az ingatlanok mindennapi
munkavégzésre való alkalmasságát, szükség szerint gondoskodjon azok alkalmassá tételéről;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
6. egyetért azzal, hogy a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára
a Cseh Tamás Archívummal összefüggő feladatai ellátásához központi költségvetési forrás kerüljön biztosításra;
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7. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 216 686 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a 6. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 50. Maccabi Játékok
sportinfrastruktúra fejlesztése jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím
javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1394/2019. (VI. 28.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

368140
264178

Alcím
szám

24

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

50

K8

28
XLIII.

2

2

375317

Kiemelt
előir.
szám

K5
K8

2

5
K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Állami tulajdonú társaságok támogatása
Közgyűjteményi digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló kiadások
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-490 686 000
539 745 000
225 900 000

-274 959 000
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

24

368140
50
264178
28
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-490 686 000
765 645 000

Összesen

I.n.év
765 645 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

765 645 000
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* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
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A Kormány 1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozata
a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból
történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a bajai sportuszoda és élményfürdő megvalósítására irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás)
koncepciójával és a Beruházás ennek megfelelő előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti, Baja belterület
5314/18 és 5314/16 helyrajzi számú ingatlanokon;
2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti vagyon
kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki;
3. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés a), b), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisaira 659 430 283 forint
forrást biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,
4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. június 30.
napjáig kell megvalósítani;
4. a Beruházás 3. pont szerinti előkészítési fázisainak megvalósítójaként a Beruházási Ügynökség – az állami
magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti – közreműködése mellett Baja Város
Önkormányzatát jelöli ki;
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímet a 72. Bajai sportuszoda és élményfürdő
fejlesztése jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása
érdekében 659 430 283 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium
fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap
jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 72. Bajai sportuszoda és élményfürdő
fejlesztése jogcím javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. június 30.
7. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítója – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló
2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdése alapján – a Beruházási Ügynökség legyen;
8. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő építmény üzemeltetője Baja Város Önkormányzata legyen;
9. felhívja
a)
az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen jelentést Baja Város Önkormányzata és a nemzeti
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése
szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok
végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. július 30.
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b)

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás
megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének,
valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

26

375739
XX.

20

380962

Alcím
szám

2

24

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4

Kiemelt
előir.
szám

K8

72

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelési előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

-659 430 283

659 430 283

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozathoz

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító

forintban
Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

24

Kiemelt
előir.
szám

72
380962
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelési előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen
659 430 283

659 430 283
I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

659 430 283

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A miniszterelnök 64/2019. (VI. 28.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az emberi erőforrások miniszterének javaslatára
dr. Fülöp Pétert
– 2019. július 1-jei hatállyal –
az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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 Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

