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Törvények

2021. évi CXV. törvény
a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről*

1. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény – a 2. §-ban és a 3. §-ban foglalt
kivétellel – 2021. december 1-jén lép hatályba.
2. §		
Nem lép hatályba a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
1.
15. és 16. §-a, 18. § (1) és (3)–(7) bekezdése, 19. §-a,
2.
11. alcíme,
3.
30. §-a, 37. § (1) bekezdése és 41. § (1) bekezdése,
4.
83. § a)–c) pontja és 84. §-a,
5.
31. alcíme,
6.
94. § (3) bekezdése,
7.
100. §-a,
8.
36. alcíme,
9.
37. alcíme,
10.
38. alcíme,
11.
39. alcíme,
12.
40. alcíme,
13.
47. alcíme,
14.
120. és 121. §-a,
15.
49. alcíme,
16.
50. és 51. alcíme,
17.
56. alcíme,
18.
59. alcíme,
19.
61. alcíme,
20.
70. alcíme,
21.
71. alcíme,
22.
161. § (2) bekezdése,
23.
74. alcíme,
24.
211. §-a és 221. §-a,
25.
216. §-a, 220. §-a és 222. §-a,
26.
310. §-a,
27.
132. alcíme.
3. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 311. § g) pontja 2022. január 1-jén
lép hatályba.
4. §		
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
1.
5. § (1) és (4) bekezdése a „2021. december 31-ig” szövegrész helyett a „2022. június 30-ig” szöveggel,
2.
5. § (3) bekezdése a „2022. április 30.” szövegrész helyett a „2022. május 31.” szöveggel,
3.
18. § (2) bekezdése a „közgyűlés” szövegrész helyett a „nyilvánosan működő részvénytársaság közgyűlése”
szöveggel,

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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18. § (8) bekezdése az „a közgyűlés összehívása az (5), illetve a (6) bekezdés szerinti módon nem szükséges,
azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott
közgyűlési határozatok jóváhagyását napirendre kell tűzni, ha a (4) és a (6) bekezdés” szövegrész helyett
az „és emiatt a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezés alapján a nyilvánosan működő
részvénytársaság közgyűlésének összehívása a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezés
szerinti módon nem szükséges, a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet
ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyását napirendre kell tűzni, ha a veszélyhelyzetben
alkalmazandó jogszabályi rendelkezés” szöveggel,
77. § (3) bekezdése a „74. §” szövegrész helyett a „69. §” szöveggel,
83. § d) pontja a „2021. szeptember 30.” szövegrész helyett a „2022. június 30.” szöveggel,
94. § (1) bekezdése a „járt vagy jár le” szövegrész helyett a „járt le” szöveggel,
94. § (2) bekezdése az „e törvény hatálybalépése” szövegrész helyett a „2021. június 9-e” szöveggel,
96. § (1) bekezdése az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját
követő hónap utolsó napjáig” szövegrész helyett az „e törvény hatálybalépésének hónapját követő második
hónap utolsó napjáig” szöveggel,
96. § (3) bekezdése az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
30. nap” szövegrész helyett az „e törvény hatálybalépését követő 30. nap” szöveggel, valamint
az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének” szövegrész helyett
az „az e törvény hatálybalépésének” szöveggel,
96. § (4) bekezdése az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
30. nap között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, valamint a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró közgyógyellátási igazolvány
érvényessége a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig
meghosszabbodik, feltéve, hogy a közgyógyellátásra jogosult a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését” szövegrész helyett az „e törvény hatálybalépését követő 30. nap között lejáró
közgyógyellátásra való jogosultság, valamint a 2020. november 4-e és e törvény hatálybalépését követő
30. nap között lejáró közgyógyellátási igazolvány érvényessége e törvény hatálybalépését követő 90. napig
meghosszabbodik, feltéve, hogy a közgyógyellátásra jogosult e törvény hatálybalépését” szöveggel,
96. § (5) bekezdése az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját
követő második hónap utolsó napjáig” szövegrész helyett az „az e törvény hatálybalépésének hónapját
követő harmadik hónap utolsó napjáig” szöveggel,
97. § (1) bekezdése az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének” szövegrész
helyett az „az e törvény hatálybalépésének” szöveggel,
98. §-a az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének” szövegrész helyett
az „az e törvény hatálybalépésének” szöveggel,
104. § (1) bekezdése az „a veszélyhelyzet ideje alatt a maradvány” szövegrész helyett az „a maradvány”
szöveggel,
112. § (1) bekezdése a „2021. szeptember 30-ig” szövegrész helyett a „2021. december 31-ig” szöveggel,
115. §-a a „2021. december 31-ig” szövegrész helyett a „2022. június 30-ig” szöveggel,
119. §-a az „e törvény hatálybalépését” szövegrész helyett az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését” szöveggel,
132. § (1) bekezdése és 133. § (1) bekezdése a „2021. december 31-ig” szövegrész helyett a „2022. június 30-ig”
szöveggel,
147. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a „2021. december 31.” szövegrész helyett a „2022. június 30.” szöveggel,
147. § (2) bekezdése a „2021. december 31.” szövegrész helyett a „2022. június 30.” szöveggel,
149. § (1) bekezdése a „2021. december 31.” szövegrész helyett a „2022. szeptember 30.” szöveggel,
152. § (1) bekezdése az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
90. napig” szövegrész helyett a „2022. december 31. napjáig” szöveggel,
152. § (2) bekezdése az „A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
0. napig” szövegrész helyett az „A 2022. december 31. napjáig” szöveggel,
152. § (3) bekezdése az „A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
90. napig” szövegrész helyett az „A 2022. december 31. napjáig” szöveggel,
152. § (4) bekezdése az „A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig” szövegrész
helyett az „A 2022. december 31. napjáig” szöveggel,
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27.
28.

155. § (3) bekezdése a „hatóságban” szövegrész helyett a „hatósági eljárásban” szöveggel,
156. §-a a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 2021. december 31-éig”
szövegrész helyett a „településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletet [a továbbiakban:
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet] 2022. június 30-ig” szöveggel,
29.
157. § (1) bekezdése a „314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől” szövegrész helyett a „419/2021. (VII. 15.)
Korm. rendelettől” szöveggel,
30.
157. § (1) bekezdés b) pontja a „tájékoztatást” szövegrész helyett a „javaslatkérést, a tájékoztatást” szöveggel,
31.
157. § (1) bekezdés c) pontja az „az előzetes és munkaközi tájékoztatás” szövegrész helyett az „a tájékoztatás”
szöveggel,
32.
157. § (1) bekezdés f ) pontja az „eszközök” szövegrész helyett az „eszközök, településtervek” szöveggel,
33.
161. § (3) bekezdése az „A 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet” szövegrész helyett az „Az autóbuszos közúti
személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra
és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság
mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet” szöveggel,
34.
215. § (1) bekezdésének az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D. § (1) bekezdéses m) pontját
megállapító rendelkezése a „232/P. §” szövegrész helyett a „232/G. §” szöveggel
lép hatályba.
5. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F. és 232/G. §-sal egészül ki:
„232/F. § (1) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §
(1) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés
mellőzhető az állam tulajdonában álló orvostechnikai eszközök, fertőtlenítőszerek, gyógyszerek és egyéni
védőeszközök értékesítése során.
(2) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében a költségvetési
forrásból beszerzett, az állam tulajdonában álló egészségügyi felszerelés, berendezés, gyógyszer és fertőtlenítőszer
(a továbbiakban együtt: egészségügyi készlet), valamint az állam tulajdonában álló egyéb orvostechnikai eszköz,
gyógyszer, fertőtlenítőszer, egyéni védőeszköz – jogszabályban meghatározottak szerint –
a) a koronavírus-világjárvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges mértékben, és
b) erre vonatkozó, indokolt, közfeladat ellátására vagy azzal szorosan összefüggő célból
térítésmentesen átruházható.
(3) A (2) bekezdés szerinti, a koronavírus-világjárvány elleni védekezést elősegítő egészségügyi készlet, egyéni
védőeszköz vagy egyéb orvostechnikai eszköz, gyógyszer, fertőtlenítőszer térítésmentes átruházásáról
a) egészségügyi szolgáltatói körön kívüli kiadás esetén az Operatív Törzs vezetője,
b) egészségügyi szolgáltatói kör részére történő kiadás esetén a miniszter
dönt.
(4) A (2) bekezdés szerinti, a koronavírus-világjárvány elleni védekezést elősegítő egészségügyi készlet külföldre
történő kiadása esetén a miniszter javaslata alapján az Operatív Törzs előzetes állásfoglalását követően a Kormány
nyilvános kormányhatározatban dönt.
(5) Az (1) és (3) bekezdés szerinti döntést a rendelkezésre álló egészségügyi készlet vizsgálata alapján és az állami
fenntartású egészségügyi intézmények (a továbbiakban: egészségügyi intézmény) orvostechnikai eszközökkel,
védőeszközökkel való ellátásának elsőbbségét figyelembe véve kell meghozni.
232/G. § (1) Járványügyi készültség keretében egészségügyi válsághelyzetben a Kormány elrendelheti, hogy
a távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseket az e § szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át nem kell alkalmazni. Távmunkavégzés esetén
a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények
teljesülésére figyelemmel választja meg.
(3) Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény
távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint
távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés
címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján
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érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész
hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része), feltéve, hogy a magánszemély
a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet
I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.
(4) A munkavállaló és a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196. §-ától
megállapodásban eltérhetnek.”
6. §		
Ez a törvény 2021. december 1-jén lép hatályba.
7. §		
A 4. § 22–26. pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2021. évi CXVI. törvény
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról*
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2020. évi vitelére vonatkozó költségvetési
gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A 2020. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke
1. §

(1) Az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4. §–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –
a központi alrendszer tekintetében
a)
28 332 078,3 millió forint kiadással,
b)
23 020 760,3 millió forint bevétellel és
c)
5 311 318,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a)
21 125 541,8 millió forint kiadással,
b)
20 540 991,0 millió forint bevétellel és
c)
584 550,8 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a)
5 173 919,0 millió forint kiadással,
b)
692 795,7 millió forint bevétellel és
c)
4 481 123,3 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a)
2 032 617,5 millió forint kiadással,
b)
1 786 973,6 millió forint bevétellel és
c)
245 643,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. §		
A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza
a 2020. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. §

(1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2020. december 31-én fennálló adóssága
37 606,0 milliárd forint.
(2) 2020. december 31-én az államadósság-mutató
a)
számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.)
2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 37 057,9 milliárd forint,
b)
nevezőjének a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege
47 988,5 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2020. december 31-én 77,2% volt.
(4) 2019. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató
a)
számlálójának a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege
30 502,4 milliárd forint,
b)
nevezőjének a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege
47 530,6 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2019. év végi
64,2%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (6) bekezdésében meghatározott körülmények bekövetkezte, és azok
enyhítéséhez illetve a helyreállításhoz szükséges mértékű költségvetési eltérések miatt növekedést mutat.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és
forintadósság-állományából 2020-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a)
3 875 168,9 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b)
1 072 439,2 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c)
85 528,6 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek és
d)
46 507,4 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. §
(1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2020-ban
a)
5 092 385,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b)
456 376,1 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől.
6. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2020-ban az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására
az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a)
4 335 193,0 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b)
1 948 069,8 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek,
c)
1 203 618,6 millió forint összegben csökkentette a kincstárjegyek állományát.
7. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében
403 545,7 millió forint összegű devizakötvény kibocsátást hajtott végre.
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II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
8. §

(1) Az Országgyűlés a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap) 310 743,8 millió forint összegű
hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2021. december 17-ei hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 331 316,2 millió forint összegű
hiányát a KESZ hitelállományából 2021. december 17-ei hatállyal elengedi.
(3) Az Országgyűlés a magyar államot megillető és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által kezelt
a)
a szlovákiai Tibor Zöllei – Obchodná firma TZ adóssal szemben keletkezett, a K400588 számú biztosítási
kötvény és a kapcsolódó KC003041 kárakta alapján fennálló, 2 986,41 euró összegű,
b)
a németországi Michaela Hindenberger „MPF Trading” adóssal szemben keletkezett, a K400541 számú
biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003021 kárakta alapján fennálló, 13 945,05 euró összegű,
c)
a moldovai Fabrica de conserve Cosnita SA adóssal szemben keletkezett, a K400310 számú biztosítási
kötvény és a kapcsolódó KC002886 kárakta alapján fennálló, 550 439,18 euró összegű,
d)
az olaszországi Nuova Delta SRL adóssal szemben keletkezett, a K400541 számú biztosítási kötvény és
a kapcsolódó KC002917 kárakta alapján fennálló, 8259,30 euró összegű,
e)
az oroszországi SIA International ZAO adóssal szemben keletkezett, a K400689 számú biztosítási kötvény és
a kapcsolódó KC003128 kárakta alapján fennálló, 1 553 841,93 rubel összegű,
f)
az ukrajnai VVS-Ltd TOV adóssal szemben keletkezett, a K400624 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó
KC002990 kárakta alapján fennálló, 312 774,85 USA dollár összegű,
g)
a moldovai Fabrica de conserve din Olanesti adóssal szemben keletkezett, a K400310 számú biztosítási
kötvény és a kapcsolódó KC002877 kárakta alapján fennálló, 103 638,94 euró összegű,
h)
az ukrajnai TD Chemresource TOV adóssal szemben keletkezett, a K400608 számú biztosítási kötvény és
a kapcsolódó KC003086 kárakta alapján fennálló, 18 198,00 euró összegű,
i)
a fehéroroszországi Profistil OOO adóssal szemben keletkezett, a K400520 számú biztosítási kötvény és
a kapcsolódó KC003114 kárakta alapján fennálló, 26 917,65 euró összegű,
követelésekről e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond.
(4) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 2016. július 27-i
szerződéssel biztosított 10 000 000 000 forint összegű tulajdonosi kölcsön követeléséről, és annak ügyleti kamatáról.
(5) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak az ÓNTE Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szembeni 186 000 000 forint
összegű tulajdonosi kölcsön követeléséről, és annak ügyleti és késedelmi kamatáról.
(6) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak az Integrált Hitelintézetek
Központi Szervezetével szembeni 1 841 649 000 forint összegű alárendelt kölcsöntőke követeléséről.

III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
9. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a)
2020. évi működési költségvetési maradványa 630,5 millió forint, amelyből a 2019. évi költségvetési
maradvány összege 141,1 millió forint,
b)
2020. évi működési kiadásai 392,6 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 10. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 15. §-a alapján
a)
a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére
különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra
198,2 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 744,9 millió forint, egyszeri segélyre 585,3 millió
forint,
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b)

a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím,
2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, a 2. Táppénz,
a 6. Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 171,5 millió
forint, a 7. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 128,5 millió forint, a 3. Természetbeni
ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 3444,0 millió forint,
a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 25 697,8 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás
jogcímcsoportnál 2327,0 millió forint
felhasználása történt meg.
11. §		
Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
végrehajtásáról szóló 2020. évi CXVII. törvény 12–13. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási
kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK
12. §		
Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI fejezet), a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei
és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok részére járó nyugellátások
megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2021. december 31-éig
a)
az Ny. Alap a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es
Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 0,7 millió forintot
utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
b)
az Ny. Alap a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás
elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,5 millió forintot utalja
át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c)
az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén
67,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási”
számlája javára;
d)
az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,0 millió forintot utalja
át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e)
az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 36,7 millió forintot térítsen meg a Magyar
Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f)
az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek
jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,6 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000
„Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;
g)
az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,6 millió forintot
utaljon vissza a III. Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási
keretszámla” javára;
h)
az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 102,8 millió forintot az E. Alap részére a 1003200000280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg.
13. §		
Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program II forrásaira 2020. évben
nem történt kötelezettségvállalás.
14. §		
Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint
a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § és 30. §-a alapján tett, 2020. december 31-én fennálló
kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 208. szám

9429

V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI
SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK
5. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
15. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 10 762,8 millió forint összegben igényeltek
– a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 21 750,0 millió forint
összegben mondtak le év közben e forrásokról. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja
szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 248,2 millió forint összegben csökkent,
az önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 2,1 millió forinttal nőtt az előirányzat.
(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és
pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

16. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre
a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 2020. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a)
a visszafizetési kötelezettség 2231,7 millió forint,
b)
a központi költségvetést terhelő kiegészítés 3555,8 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi
önkormányzatokat a 2020. év után 1324,1 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó,
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket
ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében
megállapított mértékű, együttesen 13,2 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen – az Áht. 2020. december 31-én
hatályos 58. §-a alapján – 4374,7 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, egyúttal a helyi
önkormányzatokat együttesen 1561,5 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg az alábbiak szerint:
a)
a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 63,6 millió forint,
b)
a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 3 590,4 millió forint visszafizetési
kötelezettség és 1561,5 millió forint pótlólagos támogatás,
c)
a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 1,4 millió forint,
d)
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 675,3 millió forint,
e)
a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 16,5 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja
2021. április 24.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 5117,3 millió forint pótlólagos támogatásra
voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi
az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

17. §		
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

6. Az egyházak támogatása
18. §

(1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (5) bekezdése alapján
– a 2020. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi
támogatástól való eltérés rendezéseként – a Kvtv. 41. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel 2490,3 millió forint
egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú
nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2021 decemberében. A Kvtv. 41. §
(2) bekezdés b) pontjára tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat
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egyszeri 288,5 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím,
19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára
2021 decemberében.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §
(2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi
költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére
2021. évben 696,4 millió forint támogatás illeti meg.
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési és szakképzési intézmények után a bevett egyházakat,
valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai
és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk
1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési és szakképzési intézményeikre tekintettel
– a 2020. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési és szakképzési jogcímű támogatások kiegyenlítésének
rendezéseként – összesen 50 903,5 millió forint egyszeri köznevelési – beleértve a szakképzést is – kiegészítő
támogatás illeti meg a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet,
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési
támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2021. év decemberében.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát
veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CXVI. törvényhez

1. melléklet a 2021. évi ... törvényhez
millió forintban

Cím Al- Jog- Jog- El- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. elir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2020. évi teljesítés

I. F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

I. ORSZÁGGYLÉS
1

Országgylés Hivatala

1

720,4

Országgylés hivatali szervei

1

29,2

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

19 993,3

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 165,3

Dologi kiadások

5 388,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

120,2
13 316,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

1 554,3

Felújítások

1 267,3
17,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1

10,2

0,1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

838,2

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

143,2

Dologi kiadások

247,8

Egyéb mködési célú kiadások

0,5

Felhalmozási költségvetés

6
7

432,6

Beruházások

29,4

Felújítások
Országgylési rség

3
1

0,9

11,6

Mködési költségvetés

1
2
3
5
4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 538,3
622,8

Dologi kiadások

14,2

Egyéb mködési célú kiadások

40,5

Fejezeti kezelés elirányzatok

3
4

Az Országgylés elnökének közcélú felajánlásai, adományai

73,0

A Kárpát-medencei Magyar Képviselk Fóruma

2

Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

8
1
2

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai
Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

14

Steindl Imre program támogatása

5

80,0

73,0
73,0
696,8

21,2

2 164,1

144,9

Közbeszerzési Hatóság

1

2 815,8

Közbeszerzési Hatóság

1

202,8

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 398,3

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

248,9

Dologi kiadások

715,3

Egyéb mködési célú kiadások

108,1

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

197,6
2,8
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- El- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. elir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

I. F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve
5. cím összesen:

8

2020. évi teljesítés
Mködési
kiadás
2 470,6

Mködési
bevétel
2 815,8

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
200,4

202,8

Pártok támogatása

1

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1
2
3
4
5
7
8

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

483,9

Magyar Szocialista Párt

152,8

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

221,1

Lehet Más a Politika

109,0
90,2

Kereszténydemokrata Néppárt

103,6

Demokratikus Koalíció

45,5

Párbeszéd Magyarországért Párt

2

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

1
2
9

Momentum Mozgalom

22,2

Magyar Kétfarkú Kutyapárt

12,3

Pártalapítványok támogatása

1
2
3
4
5
9
11
13
14

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
Táncsics Mihály Alapítvány

359,3

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

702,4

Ökopolisz Alapítvány

212,6

Barankovics István Alapítvány

149,7
27,5

Megújuló Magyarországért Alapítvány

10
11

1 468,9

Új Köztársaságért Alapítvány

194,5

Savköp Menyét Alapítvány

41,3

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

74,2

Kampányköltségek

33,9

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1

84 793,6

Közszolgálati hozzájárulás

21

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

79,8

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

9,1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

973,2

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

167,1

Dologi kiadások

268,2
68,7

Egyéb mködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
8

156,1

Beruházások

5,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
21. cím összesen:

22

1 477,2

79,8

161,1

9,1

Egyenl Bánásmód Hatóság

1

2,0

Egyenl Bánásmód Hatóság

1

2,4

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

247,5
41,3
148,4
31,1

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

20,8
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- El- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. elir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

I. F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve
22. cím összesen:

23

2020. évi teljesítés
Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

468,3

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

2,0

20,8

2,4

Magyar Energetikai és Közm-szabályozási Hivatal

1

9 921,1

Magyar Energetikai és Közm-szabályozási Hivatal

1

19,3

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

5 007,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

853,2

Dologi kiadások

1 660,2

Egyéb mködési célú kiadások

2 977,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

517,2

Felújítások

118,1
30,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
23. cím összesen:

24

10 498,3

9 921,1

665,3

19,3

Nemzeti Választási Iroda

1

2 865,1

Nemzeti Választási Iroda

1

8,7

Mködési költségvetés

1
2
3
2

993,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

169,6
2 373,0

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
2

480,0

Beruházások
Fejezeti kezelés elirányzatok

1
2

Idközi és nemzetiségi választások lebonyolítása

24. cím összesen:

25

479,5
2 492,9

A választási rendszerek mködtetése

6 508,7

2 865,1

480,0

8,7

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

3,8

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

1,6

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

693,8

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

129,4

Dologi kiadások

268,1

Egyéb mködési célú kiadások

228,1

Felhalmozási költségvetés

6
7

78,4

Beruházások

123,8

Felújítások
25. cím összesen:

I. ORSZÁGGYLÉS

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
I. fejezet összesen

1 319,4

3,8

202,2

1,6

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

160 432,4

16 474,2

-143 958,2

7 194,5

429,7

-6 764,8

0,0

0,0

0,0

167 626,9

16 903,9

-150 723,0
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- El- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. elir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2020. évi teljesítés

II . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
bevétel

Mködési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1

Köztársasági Elnöki Hivatal

1

0,6

Mködési költségvetés

1
2
3
5

1 597,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

186,6

Dologi kiadások

576,8
1,2

Egyéb mködési célú kiadások

2

Felhalmozási költségvetés

6
2

3,2

30,9

Beruházások
Fejezeti kezelés elirányzatok

2

Célelirányzatok

2
3
4

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

77,0

4,0

Államfi Protokoll kiadásai
26,3

Fejezeti tartalék

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
II. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 465,0

7,2

-2 457,8

30,9

0,6

-30,3

0,0

0,0

0,0

2 495,9

7,8

-2 488,1
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- El- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. elir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2020. évi teljesítés

III . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
bevétel

Mködési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1

Alkotmánybíróság

1

5,1

3,8

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

1 661,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

273,4

Dologi kiadások

412,1
43,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

361,4

Egyéb mködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

158,9

Felújítások

660,2
1,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
III. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 751,2

5,1

-2 746,1

820,6

3,8

-816,8

0,0

0,0

0,0

3 571,8

8,9

-3 562,9
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- El- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. elir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2020. évi teljesítés

IV . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
bevétel

Mködési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

IV. ALAPVET JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1

Alapvet Jogok Biztosának Hivatala

1

20,4

0,2

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

1 321,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

232,3

Dologi kiadások

315,6
40,6

Egyéb mködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

134,1

Beruházások

IV. ALAPVET JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
IV. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 910,0

20,4

-1 889,6

134,1

0,2

-133,9

0,0

0,0

0,0

2 044,1

20,6

-2 023,5
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- El- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. elir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2020. évi teljesítés

V. F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
bevétel

Mködési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

V. ÁLLAMI SZÁMVEVSZÉK
1

Állami Számvevszék

1

14,0

5,4

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

8 401,2

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 435,2

Dologi kiadások

1 128,2
420,8

Egyéb mködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

471,4

Beruházások

56,5

Felújítások

V. ÁLLAMI SZÁMVEVSZÉK

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
V. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

11 385,4

14,0

-11 371,4

527,9

5,4

-522,5

0,0

0,0

0,0

11 913,3

19,4

-11 893,9

9438
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2020. évi teljesítés

VI . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

VI. BÍRÓSÁGOK
1

Bíróságok

1

4 158,9

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5

Személyi juttatások

84 503,3

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 688,9

Dologi kiadások

21 056,2
14,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 186,2

Egyéb mködési célú kiadások

2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

9 825,3

Felújítások

1 175,8
3,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kúria

1

310,4

0,2

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

3 695,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

571,7

Dologi kiadások

287,4
2,6

Egyéb mködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
3

3 120,0

Beruházások

231,2

Felújítások

231,9

Fejezeti kezelés elirányzatok

1

Beruházás

2
2

936,5

Igazságszolgáltatás beruházásai

3 028,7

1,5

Kincstári számlavezetési díj

VI. BÍRÓSÁGOK

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
VI. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

130 944,2

4 469,3

-126 474,9

14 496,6

3 120,2

-11 376,4

0,0

0,0

0,0

145 440,8

7 589,5

-137 851,3

9439
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VIII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

VIII. ÜGYÉSZSÉG
1

Ügyészségek

1

83,3

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

38 377,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 927,0

Dologi kiadások

4 240,2
7,0

Egyéb mködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

33,4

1 906,7

Beruházások
Felújítások

63,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

52,2

Fejezeti kezelés elirányzatok

4
6

Jogersen megállapított kártérítések célelirányzata

30,1
196,1

Fejezeti tartalék

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
VIII. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

49 778,0

33,4

-49 744,6

2 022,7

83,3

-1 939,4

0,0

0,0

0,0

51 800,7

116,7

-51 684,0

9440
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IX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1

A helyi önkormányzatok általános mködésének és ágazati
feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok mködésének általános támogatása

1
1
4

A települési önkormányzatok mködésének általános támogatása
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása

2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3
4
5
2

163 233,3
5 488,1
188 460,1
160 435,3
71 363,4
14 764,3

A helyi önkormányzatok mködési célú kiegészít támogatásai

1

A helyi önkormányzatok általános feladatainak mködési célú
támogatása
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1
2

A kéménysepr-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi
ellátásának támogatása
A kötelezen ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat
támogatása
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

4
6
7
9
10
11

8
12
3
3
13
14
3

835,7
12 000,0
300,0
173,0

A nem közmvel összegyjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyjtésére kijelölt közérdek közszolgáltató meg nem térül
költségeinek támogatása
Önkormányzatok rendkívüli támogatása

7 537,4

Önkormányzati elszámolások

5 936,7

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó
és 2020. évi kompenzációja
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak mködési célú támogatása
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészít
pótlék
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak mködési célú
támogatása
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak
támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészít
támogatása
Kulturális illetménypótlék

2

2 000,0

12 231,3

1 132,6

4 996,3
22 349,5

1 920,0
10 838,2
2 857,1

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészít támogatásai

2

Felhalmozási célú támogatások

1
2

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

350,7

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

1
2
3
3
4

Kötelez önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

1

Közmveldési érdekeltségnövel támogatás, muzeális
intézmények szakmai támogatása
Közmveldési érdekeltségnövel támogatás

2 971,1
499,4
5 498,9
2 399,0

293,7

9441
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2
3
5
7
12
13
24
25
26
28
3
5

2020. évi teljesítés

IX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
136,0

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

370,0

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston
Program)
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek
tulajdonosainak kártalanítása
Normafa Park program támogatása

20,2
310,0
235,0

Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása
Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása

1 500,0

Ispánki szennyvízelvezet-tisztító rendszer mködképessége
helyreállításának támogatása
Jászapáti Tölgyes Strandfürd fejlesztésének támogatása

237,0
100,0
50,0

Kszegi Dózsa György utca felújításának támogatása

50,0

Vadkerti-Tó Kemping felújításának támogatása Soltvadkerten

3 718,2

Vis maior támogatás
Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta
azonnali intézkedést igényl feladatok végrehajtásához
Bölcsdei fejlesztési program

7
9

Mködési
bevétel

28,0
2 248,0

Települések 2019. évi fejlesztési és mködési támogatása

1
2
4
5
6
7
10
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12

Kapuvár város infrastrukturális beruházásainak támogatása

200,0

Karcag városban szennyvíz-gerincvezeték cseréjének támogatása

309,4

Mád község út- és járdafelújítás támogatása

100,0

Mende községben ivóvízellátás biztonságos üzemeltetésének
támogatása
Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok II.
ütemének támogatása
Tolnanémedi község külterületi út felújításának támogatása

294,1
1 523,3
25,0

Egyes önkormányzatok ivóvízellátással, vízkezeléssel kapcsolatos
feladatainak támogatása
Balatonudvari Községben szennyvízcsatorna kiépítésének
támogatása
Fehérvárcsurgó Községben vízelvezet rendszer kiépítésének
támogatása
Görgeteg Községben új ivóvíz kút létesítésének támogatása

18,4
77,1
23,9
6,0

Kaposszerdahely Község szennyvízkezelési problémájának
támogatása
Kelebia Községben új ivóvíz kút létesítésének támogatása

28,3

Körösszegapáti Nagyközségben új ivóvíz kút létesítésének
támogatása
Regéc Község ivóvízellátásának tervezési feladatainak támogatása

68,0

Zalaköveskút Község ivóvízellátásának biztosítása

22,2

40,0

Közszolgálati Apartmanház létrehozása a XII. kerületben

1 905,0

Települések 2020. évi fejlesztési és mködési támogatása

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9,8

Bed Község településrendezési feladatainak támogatása
Biharnagybajom Község mködési célú feladatainak támogatása
Bodony Község útfelújításhoz kapcsolódó fejlesztési céljának
támogatása
Budapest V. kerület mködési célú feladatainak támogatása

526,4
17,6
91,0

Cák Község pincesorához kapcsolódó fejlesztési céljainak
támogatása
Csetény Község kulturális célú fejlesztéseinek támogatása

19,0

Öreglak Községben ivóvízkút létesítésének támogatása

21,9

Tiszabecs Nagyközség ingatlanvásárlásával kapcsolatos céljának
támogatása
Tura Város infrastrukturális fejlesztési céljainak támogatása

54,0

6,0
355,2

9442
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10
13
14

2020. évi teljesítés

IX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
40,0

Tiszaigar Községben polgármesteri hivatal építésének támogatása
Bölcsdei kiegészít támogatás

Mködési
bevétel

2 970,3

Egyes települési önkormányzatok támogatása

1
2
3
4
5
15

Ács Város Önkormányzata mködési feladatainak támogatása

291,0

Kisvárda Város Önkormányzata mködési feladatainak támogatása

438,7

Pócspetri Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása
Szikszó Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek
támogatása
Tarhos Község Önkormányzata mködési feladatainak támogatása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közmfejlesztési
feladatainak többlettámogatása
Nemzetiségi pótlék kiegészít támogatása

16
17
18
19
21
1
2
3
4
5
22
23
24

371,3
20,0
698,7
7,9

Mórichida F utca útburkolatának rekonstrukciója

140,0

Budapest Fváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
fejlesztési programjának támogatása
Karcag Város Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása

889,0
733,8

Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak
támogatása
Békés Város Önkormányzata út és önkormányzati intézmények
felújításának támogatása
Csenger Város Önkormányzata útfelújításának támogatása

181,0
50,4
37,0

Heves Város Önkormányzata közterület felújítási feladatainak
támogatása
Komádi Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása
Komló Város Önkormányzata közlekedés fejlesztési feladatainak
támogatása
Pilisborosjen Község Önkormányzata kötelez feladatainak
támogatása
Kiegészít támogatás
Gyöngyöspata Város Önkormányzata kötelez feladatainak
támogatása
Közösségi ház kialakítása Kiskorpád községben

25
26
27
28
29
30

60,3

200,0
140,0
116,7
28 539,7
100,2
18,0

Kisar Község Önkormányzat bölcsde fejlesztési támogatása

42,7

Sárbogárd Város feladatainak támogatása

150,0

Tárnok Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása

170,6

Sopron Megyei Jogú Város közmrendszer fejlesztési támogatása

110,0

Települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

1
2
3
4
5
6
7
31
32
1

Csór Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

18,2

Esztergom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása
Kiskutas Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása
Piliscsaba Város Önkormányzata közlekedési infrastruktúra
fejlesztési feladatainak támogatása
Rákóczifalva Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása
Szakoly Község Önkormányzata kötelez feladatai ellátásának
támogatása
Mórahalom Város Önkormányzata turisztikai jelleg feladatainak
támogatása
Tisztítsuk meg az Országot! pályázati támogatás

150,0

Egyes települési önkormányzatok 2020. évi feladatainak
támogatása
Cegléd Város Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak
támogatása

1,1
65,8
30,0
75,0
14,0
999,7

500,0

9443
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2
3
4
5
6
7
8
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35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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IX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Ceglédbercel Község Önkormányza szociális fejlesztési
feladatainak támogatása
Hercegkút Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Káva Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

55,0

Pécsely Község Önkormányzata óvodafejlesztési feladatainak
támogatása
Szakcs Község Önkormányzata új ivóvíz kút létesítésének
támogatása
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kötelez feladatainak
támogatása
Tiszagyenda Község Önkormányzata új ivóvíz kút létesítésének
támogatása
Budapest Fváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata lakás-és
helyiséggazdálkodási feladatainak támogatása
Kiemelt beruházási feladatok támogatása

60,0

Adony Város Önkormányzata komplex útfejlesztési feladatainak
támogatása
Albertirsa Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Baracska Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak
támogatása
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Bénye Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása
Besenytelek Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési
feladatainak támogatása
Ceglédbercel Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Csévharaszt Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Dánszentmiklós Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Dormánd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Egerfarmos Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Füzesabony Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Gomba Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Gyöngyöspata Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Halásztelek Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Hernád Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak
támogatása
Kapuvár Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

20,0
40,0

35,0
300,0
35,0
300,0

360,0
87,0
25,2
2 349,0
50,0
70,0
30,0
23,0
65,0
40,0
40,0
900,0
70,0
100,3
500,0
60,0
800,0

Káva Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

60,0

Kiskunlacháza Város Önkormányzata óvodai feladatainak
támogatása
Komló Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása
Komló Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

450,0
1 600,0

Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása I.

635,0

Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása II.
Kszeg Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása
Kszeg Város Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása

325,0

900,0
2 805,0
800,0
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

2020. évi teljesítés

IX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
220,0

Kulcs Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása I.
Kulcs Község Önkormányzata közmfejlesztési feladatainak
támogatása
Kulcs Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak
támogatása
Kulcs Község Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

60,0
49,0
40,0
44,8

Kulcs Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása II.
Lovasberény Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Mende Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Mezszemere Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Meztárkány Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési
feladatainak támogatása
Mikebuda Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési
feladatainak támogatása
Monor Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

72,0
90,0
40,0
55,0
45,0
400,0
55,0

Monorierd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Nagykáta Város Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása

195,0

Nagykáta Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

700,0

Nagyvenyim Község Önkormányzata csapadékvíz-elvezetési
feladatainak támogatása
Nagyvenyim Község Önkormányzata közterület fejlesztési
feladatainak támogatása
Nagyvenyim Község Önkormányzata közmfejlesztési feladatainak
támogatása
Nyáregyháza Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata szociális feladatainak
támogatása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata útfejlesztési
feladatainak támogatása
Orf Község Önkormányzata közmfejlesztési feladatainak
támogatása
Örkény Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

200,0
100,0
70,0
55,0
230,0
5 000,0
814,0
40,0
40,0

Pánd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

35,0

Péteri Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása
Pilis Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

281,0

Pusztavacs Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Putnok Város Önkormányzata mködési feladatainak támogatása

45,0

Rácalmás Város Önkormányzata óvodafejlesztési feladatainak
támogatása
Rácalmás Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak
támogatása
Sárospatak Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési
feladatainak támogatása
Sárvár Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Szihalom Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Táborfalva Nagyközség Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása

600,0
180,0
300,0
350,0
1 800,0
200,0
55,0
40,0
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60
61
62
63
64
65
36
1
2
3
4
5
6
7
37
38
39

2020. évi teljesítés

IX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

1
2
3
4
5
6
42
43

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
60,0

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Újhartyán Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Újlengyel Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak
támogatása
Várpalota Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása
Vasad Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

40,0
50,0
700,0
40,0
500,0

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelez
feladatainak támogatása
Kiemelt beruházási igények elkészítési és tervezési feladatai

80,0

Füzesabony Város Önkormányzata településfejlesztési feladatainak
támogatása
Keszthely Város Önkormányzata településfejlesztési feladatainak
támogatása
Mátészalka Város Önkormányzata településfejlesztési feladatainak
támogatása
Monor Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása

400,0
300,0
60,0

Pilis Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása

75,6

Sárszentmihály Községi Önkormányzata óvodai feladatainak
támogatása
Tamási Város Önkormányzata oktatási feladatainak támogatása

30,0
125,0

Közösségi tér kialakítása Szilvágy községben

40
41

Mködési
bevétel

24,4

Kultúrház felújítása és bvítése Balatonhenye községben

150,3

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ingatlanvásárlásának
támogatása
Komárom Város gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása

375,5
1 399,8

Helyi önkormányzatok fejlesztési és mködési feladatainak
támogatása
Dánszentmiklós Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási
feladatainak támogatása
Etyek Nagyközség Önkormányzata közlekedési feladatainak
támogatása
Hajmáskér Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési
feladatainak támogatása
Kesznyéten Község Önkormányzata közlekedési feladatainak
támogatása
Máriapócs Város Önkormányzata közbiztonsági feladatainak
támogatása
Vöröstó Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

82,6
7,4
50,0
18,9
0,4
7,8

Közösségi ház építése és kialakítása Abaújlak községben

63,8

Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása

1
2
3
4
5
6
7
8

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Esztergom Város Önkormányzat parkolási feladatainak támogatása

1 380,0
1 380,0
436,0

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

600,0

Egyek Nagyközség Önkormányzata gazdaságfejlesztési
feladatainak támogatása
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési
feladatainak támogatása
Gyr Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

40,1

Ipolyvece Község Önkormányzata köznevelési feladatainak
támogatása

81,0
1 380,0
6,0
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
45
47
48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2020. évi teljesítés

IX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Nemesvita Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Ófalu Község Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos
feladatainak támogatatása
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata közterület fejlesztési
feladatainak támogatása
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Szikszó Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Vatta Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

1 380,0

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Zsana Község Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos
feladatainak támogatása
Strandfürd üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések Kapuváron

1 380,0

Liszó Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak
támogatása
Litér Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak
támogatása
Lovas Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása
Ócsa Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása
si Község Önkormányzata többfunkciós épületfelújításának
támogatása

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 380,0
700,0
820,0
25,0
1 380,0
67,0
5,0
400,0
1 380,0
1 380,0
1 000,0
50,0
1 380,0
300,0

1 380,0
75,9
300,0

Termálfürd mködése érdekében szükséges fejlesztések
Vasváron
Települési önkormányzatok fejlesztési, mködési feladatainak,
kiemelt fejlesztési igényeinek támogatása
Albertirsa Város Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak
támogatása
Bábolna Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Budakeszi Város Önkormányzata közlekedési feladatainak
támogatása
Budapest XVI. kerület Önkormányzata szociális feladatainak
támogatása
Farkasgyep Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása
Körmend Város Önkormányzata mködési feladatainak támogatása

Mködési
bevétel

654,0

70,0
250,0
200,0
106,0
6,2
80,0
227,0
15,0
15,0
60,0
70,0
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
49
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
51
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IX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Rákóczifalva Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési
feladatainak támogatása
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata feladatainak támogatása

Mködési
kiadás

275,0
33,0
26,8
12,7
42,8
6,5
2 700,0
45,0
84,2
100,0
30,0

Vasad Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Zalamerenye Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak
támogatása
Egyes települési önkormányzatok kötelez feladatainak
támogatása
Baja Város Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása

118,6

33,8

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelez
feladatainak támogatása
Gyr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelez feladatainak
támogatása
Gyula Város Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása

602,9

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kötelez feladatainak
támogatása
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelez
feladatainak támogatása
Kiskunhalas Város Önkormányzata kötelez feladatainak
támogatása
Komló Város Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása

2,4

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata kötelez feladatainak
támogatása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelez
feladatainak támogatása
Paks Város Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása
Pápa Város Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása

148,3
135,5

140,0
161,0
156,5
14,1
251,8
240,7
9,1

Ráckeve Város Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása

226,1

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kötelez feladatainak
támogatása
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelez feladatainak
támogatása
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelez
feladatainak támogatása
Tokaj Város Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása

194,1

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelez
feladatainak támogatása II.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelez
feladatainak támogatása
Pátyod Község Önkormányzata sporttelep fejlesztésének
támogatása

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
300,0

Segesd Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak
támogatása
Somogycsicsó Község Önkormányzata közmfejlesztési
feladatainak támogatása
Súr Község Önkormányzata településfejlesztési feladatainak
támogatása
Surd Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak támogatása
Szentbalázs Község Önkormányzata mködési feladatainak
támogatása
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési
feladatainak támogatása
Tárkány Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek
támogatása
Tiszajen Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési
feladatainak támogatása
Várpalota Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

Mködési
bevétel

43,1
615,1
358,8
140,1
228,6
125,0
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52
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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IX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak
támogatása II.
Egyes települési önkormányzatok kötelez feladatainak és
fejlesztéseinek támogatása
Bagamér Nagyközség Önkormányzata óvoda felújításának
támogatása
Levelek Nagyközség Önkormányzata óvoda beruházásának
támogatása
Kemecse Város Önkormányzata mentállomás építésének
támogatása
Kemecse Város Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása
Monostorpályi Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása
Budapest Fváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása
Tiszaderzs Község Önkormányzata ravatalozó felújításának
támogatása
Tiszaderzs Község Önkormányzata kötelez feladatainak
támogatása
Tiszaigar Község Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása
Tiszaörs Község Önkormányzata kötelez feladatainak támogatása

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

600,0

64,0
55,7
750,0
69,0
131,0
4 500,0
28,7
5,5
57,1
36,7
51,9

Tiszaszentimre Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása
Tomajmonostora Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak
támogatása

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
IX. fejezet összesen

50,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

735 740,1

0,0

-735 740,1

85 212,3

0,0

-85 212,3

0,0

0,0

0,0

820 952,4

0,0

-820 952,4
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X. F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1

1 791,9

24,7

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

5 108,3
911,1
3 324,0
542,7

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

208,7

Beruházások

62,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

343,7

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

59,2

Dologi kiadások

55,5

Egyéb mködési célú kiadások

80,5

Felhalmozási költségvetés

6
3

5,4

Beruházások
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének
igazgatása
Mködési költségvetés

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

85,5

0,1

4 173,8
581,1
1 090,1
11,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
20

Személyi juttatások

Beruházások

31,4

Felújítások

51,5

Fejezeti kezelés elirányzatok

2

Célelirányzatok

1
2
10
17
18
19
20
27
28
29
30
25

IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok
támogatása
Igazságügyi regionális együttmködés

155,4

0,8

14,9

162,2

9,1

1,4

A bünteteljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
Jogi segítségnyújtás

239,6

8,7

269,9

23,9

0,1

Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
Bncselekmények áldozatainak kárenyhítése

94,4

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

49,2

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

2 470,8

A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásával és mködésének
megkezdésével kapcsolatos kiadások támogatása
EU utazási költségtérítések

1 786,1

Fejezeti általános tartalék

21

11,0

152,2
38,3

Központi kezelés elirányzatok

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek

1

Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
támogatása

45,6

0,4

0,1

9450
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X. F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

21 604,4

1 920,4

-19 684,0

Hazai felhalmozási költségvetés

376,1

24,8

-351,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés

152,2

0,0

-152,2

22 132,7

1 945,2

-20 187,5

Hazai mködési költségvetés

X. fejezet összesen

9451
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Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1

Miniszterelnökség igazgatása

1

671,9

1,1

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

12 585,1

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 098,9

Dologi kiadások

5 290,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

40,9
3 901,8

Felhalmozási költségvetés

6
3

14 101,7

Beruházások
Nemzetstratégiai Kutató Intézet

1

144,9

1,5

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

780,1

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

146,4

Dologi kiadások

487,8

Egyéb mködési célú kiadások

1,9

Felhalmozási költségvetés

6
7

33,7

Beruházások
Nemzeti Örökség Intézete

1

249,0

3,5

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

581,6
102,7
1 554,6
58,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
12

40,5

Beruházások

152,9

Felújítások
Fvárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

1

67 520,8

3 198,1

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

181 963,1

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 400,6

Dologi kiadások

50 456,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

0,3
21 305,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
14

16 227,7

Beruházások

3 937,6

Felújítások

678,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1

3 965,7

26,8

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

7 840,4

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 355,8

Dologi kiadások

6 485,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

662,3
2 156,7

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

1 622,4

Felújítások

1 977,7

9452
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

96,4

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

455,1
57,2
149,8
27,5

Felhalmozási költségvetés

6
19

12,4

Beruházások
Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

1

86,5

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

399,8
74,0

Dologi kiadások

204,3

Egyéb mködési célú kiadások

112,1

Felhalmozási költségvetés

6
30

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
12,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felsbbfokú Tanulmányok Intézete

1

Mködési
bevétel

57,5

Beruházások
Fejezeti kezelés elirányzatok

1

Célelirányzatok

4
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
14
17

Év közben jelentkez többletfeladatok kiadásai

196,4

237,8

Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

214,0

3,9

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása

398,5

1,5

813,9

10,3

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztet Tanács
tevékenységében közremköd szervezetek támogatása
Budapest és a fvárosi agglomeráció fejlesztése

336,0

31,3

1 472,1

119,0

532,5

3 840,3

KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit
Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások
elkészítése
Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

54,2

70,0

58,5

53,8

41,3

46,0

85,0

Kemény Ferenc Program

9 625,5

Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése

1 580,9

5,2
787,3

Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása
A fvárosi kerületi kezelés, belterületi, és külterületi, valamint
a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül
kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal
történ ellátása
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény
pályázatok
Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
megvalósításának támogatása
Fvárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések
támogatása
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési
programjának elkészítése
Budapest és a fvárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos
feladatok támogatása
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány mködéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

79,7
1 366,5

2 032,0

57,4

4 141,4

13 364,4

21,9

635,9

18 012,8

187,7

9,3

9,1

431,0

12 062,4
599,7

3,1

2 636,0

3 082,8

3 120,7

594,5

2,5

0,2

9453
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyjtemény
Közalapítvány
Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

19
20

2020. évi teljesítés
Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

267,8

12,2

147,7

2,3

Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
24
26
28

Nemzeti Tehetség Program

2 991,0

Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

4 261,8

Waclaw Felczak Alap
Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
Báthory István Magyar-Litván Együttmködési Alap
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

6,0
4,1

81,4

3,0
90,2

0,9

282,5

Fiatalok els sikeres nyelvvizsgájának támogatása
Fiatalok vezeti engedélyének megszerzésével összefügg
hozzájárulás
Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Családpolitikai Programok

1 501,1

17,5

33,1

72,0

690,8

49,7

49,0

216,1

4,8

24,1
38 862,6

22,6

17,9

GYES-en és GYED-en lévk hallgatói hitelének célzott
támogatása
Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb
esélyteremtési programok támogatása
Az Országos Kríziskezel és Információs Telefonközpont
mködésének támogatása
Camp Europe Felsörs Közhasznú Kft. mködésének
támogatása
Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása

567,8

2,3

151,8

3,4

Családbarát Ország Nonprofit Kft. mködésének támogatása

280,0

Nagycsaládosok Országos Egyesülete mködésének támogatása

100,0

Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

22,0
12 307,6

314,1
1 455,2

1 569,3

Családpolitikai célú pályázatok

15,0

3,4

190,0

12,5

43,4

56,6

75,0

0,5

1,0
20,0

0,1

Civil Alap - pályázati program
962,1

2,2

211,2

Ösztöndíjprogram támogatása

99,5

17,8

0,1

Intervenciós Támogatási Keret

19,2

Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok

1,8

Üldözött keresztények segítésének feladatai

1
2
3
4
5
29
30

Hungary Helps Program
Keresztényüldözés témakörével összefügg pályázatok és
szakmai feladatok támogatása
Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak
ellátása
Nemzeti Együttmködési Alap

0,4

5 695,4
37,0

1,3

377,7

5,0

4 979,9

48,9

2 221,0

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1
2
3
4
5
6
7
8

Egyházi közgyjtemények és közmveldési intézmények
támogatása
Hittanoktatás támogatása
Egyházi alapintézmény-mködés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

3 172,7
3 600,0
14 643,9
19 455,2

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesít
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
Külhonban szolgálatot teljesít egyházi személyek támogatása Határon túli egyház és annak bels egyházi jogi személye
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

2 625,0

Egyházi közösségi célú programok támogatása

4 185,2

672,0
303,3
10,1

85 206,4

70,9

23 702,2

46,3

9454
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9
10
11
12
13
14
16
17
27
28
31
1
2
3
4
5
6
33
34
35
37

Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Vallási közösségek támogatása

87,8

123,1

Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása

10,0

270,0

Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése

11,2

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

2,5

2,5

Görögkatolikus Metropólia támogatása

400,0

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak
kompenzációja
Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve
lelkigondozói szolgálatot végzk támogatása
A külhoni és diaszpórában él magyarság hitéleti
tevékenységének támogatása
Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása

271,5

13,6

818,7

81,3

Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások
támogatása
Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

11 700,0

500,0
0,9

0,2

3 509,0

0,3
49 962,4

Nemzetiségi támogatások

1 649,4

128,2

1 526,1

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

1 660,2

0,2

113,9

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek
támogatása
Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja

1 050,6

1,1

146,9

Nemzeti Civil Alapprogram
Lakitelek Népfiskola beruházásával összefügg feladatok

140,4

7 075,9

51,1

1 588,6

7,0

0,4

7 001,9

1,2

7,8

1,5

3,0

12,4

45,2

4 796,4

5 997,0

Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás
mködtetése
Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok

380,2

37,5

25,1

17,7

623,1

127,0

112,3

255,1

Dokumentációs Központ mködtetése, fenntartása és fejlesztése

185,3

10,4

Magyar Falu Program

1
2
3
42
1
2
3
43
44
45
47
48
49
50
55
56
57

XI . F E J E Z E T

Civil és non-profit szervezetek támogatása

38
39
41

2020. évi teljesítés

Falusi Útalap

12 550,7

99 449,3

Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

855,9

Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása

642,1

4 395,7

1 337,5

302,5

5 364,2

1 873,2

611,9

38,1

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány mködésének támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
Kertész Imre Intézet mködésével és feladatellátásával
kapcsolatos kiadások
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

40,9

73 984,4

204,9

1 515,6

13,2

11 165,3

16,1

Világörökségi törvénybl adódó feladatok ellátása

555,0

147,9

37,0

6,4

Magyar Kormánytisztviseli Kar mködésének támogatása

100,4
1 346,0

4,0

Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

15,1

10,7

Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások

447,3

52,7

Határontúli memlék-felújítási program

184,6

315,4

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása

Területrendezési feladatok

58,0

0,2

Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása

14,4

0,3

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

0,6
4,0
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90
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3
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Gödölli Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása
Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és
egyéb feladatok ellátásának támogatása
Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb
feladatatok ellátásának támogatása
Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása
Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi
és egyéb feladatai ellátásának támogatása
Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása
Európa Kulturális Fvárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos
feladatok támogatása
Fvárosi és megyei kormányhivatalok mködésével kapcsolatos
egyéb feladatok
Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefügg
geodéziai feladatok
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása
Tihanyi Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása
Kormányablak program megvalósítása
Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása

Mködési
kiadás

356,6
1 693,3

4 714,5

975,0

275,3

6 328,0

2 336,5

120,3

1 260,5

4 538,0

22 149,8

3,4
6 726,5

392,7

56,9

Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok

220,0

5,1
142,7

333,7

0,1
90 353,1

194,2
5 781,8

5,8
341,7

49,3
916,0

0,3

322,0

3,3

75,1

110,3

0,4

1 395,5

Nemzeti Kastélyprogram

357,6

1 737,1

2 246,7

Nemzeti Várprogram

367,9

Habsburg Ottó Alapítvány mködéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
Településképi- és Okos Város feladatok

492,7
73,5

11,7

3 744,9

169,6

Magyarország Barátai Alapítvány támogatása

172,7

19,7

15,1

3 837,6

628,1

1,5

27,3
8,1

3 907,9

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

6,8

343,0

A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások

2 141,6

4,6

832,9
0,4

Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok
Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése

1 364,1

1 068,8

Központi kezelés elirányzatok

4
5

42 590,8

Népi Építészeti Program

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

345,4

13,3

1 314,9

Területi infrastrukturális fejlesztések

Fvárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

1,2

130 818,2

21,8

Modern Városok Program

13 040,8
1 007,5

60,0

AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. mködésének támogatása

0,3
0,3

3 404,1

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
Nemzeti Hauszmann Terv

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

246,3

Károlyi József Alapítvány támogatása
Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása

Mködési
bevétel

4,9

Határon túli magyarok programjainak támogatása

1
32

2020. évi teljesítés

31,6

98,8
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2020. évi teljesítés

XI . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

0,1

Paks II. Atomerm Zrt. tkeemelése
PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági
társaságok forrásjuttatásai
A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek és kiadások
Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági
társaságok tkeemelése
Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági
társaságok mködéséhez szükséges hozzájárulás
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft.
mködéséhez szükséges hozzájárulás
Egyéb bevételek

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
72 925,4
150,0

951,9
1 178,6

6,9

49,3

0,7
2,1

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai mködési költségvetés

683 520,8

76 481,0

-607 039,8

Hazai felhalmozási költségvetés

756 176,2

18 955,5

-737 220,7

0,0

0,0

0,0

1 439 697,0

95 436,5

-1 344 260,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XI. fejezet összesen

9457
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2020. évi teljesítés

XII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
1

Agrárminisztérium igazgatása

1

5 223,0

51,1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

6 419,2

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 164,1

Dologi kiadások

6 917,9

Egyéb mködési célú kiadások

133,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

543,1

Felújítások

432,4
2,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

1

19 566,7

138,9

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 287,4
936,1

Dologi kiadások

9 585,4

Egyéb mködési célú kiadások

5 765,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

3 620,8

Beruházások

525,0

Felújítások

15,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ménesgazdaságok

1

3 424,0

64,1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

621,8
113,2
3 498,4
118,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
6

111,3

Beruházások

496,5

Felújítások
Mezgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

1

9 551,0

779,8

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

17 762,7

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 963,5

Dologi kiadások

6 259,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

236,4
5 675,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

Beruházások

1 640,7

Felújítások

1 060,6
15,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Magyar Mezgazdasági Múzeum és Könyvtár

1

178,5

0,4

Mködési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

513,0
86,3
145,2

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

75,5

9458
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
20,6

Felújítások
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

1

2 979,6

674,3

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

3 287,0
619,7
2 773,7
203,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
10

1 033,6

Beruházások

244,3

Felújítások

2,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegrzési Központ

1

678,9

304,4

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

848,8

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

157,3

Dologi kiadások

702,4

Egyéb mködési célú kiadások

476,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
12

431,1

Beruházások

235,7

Felújítások
Országos Meteorológiai Szolgálat

1

1 721,5

75,9

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

1 152,5
209,0
1 113,7
581,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
14

727,2

Beruházások

86,5

Felújítások

1,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti park igazgatóságok

1

8 225,6

4 586,2

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 434,2

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 300,8

Dologi kiadások

7 638,7

Egyéb mködési célú kiadások

1 512,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
17

9 170,6

Beruházások
Felújítások

787,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

147,3

Nemzeti Földügyi Központ

1

23,1

1,8

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

2 526,6
436,1
3 082,0
531,5

Felhalmozási költségvetés

6
20

2020. évi teljesítés

Beruházások
Fejezeti kezelés elirányzatok

2 825,1
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Környezetvédelmi célelirányzatok

1
2

Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegrz Nonprofit Kft.
szakmai feladatainak támogatása
Környezetvédelmi pályázatok támogatása

3
9
10
14

Természetvédelmi kártalanítás
Természetvédelmi pályázatok támogatása
Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
Környezeti elemek védelme

15
23
35
39
3

27,8

1,5

453,9
229,9

3,0

8,4

8,0

153,3

40,8

72,9

1,2

10,0

1 169,9
0,6

Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel
kapcsolatos feladatok
Egyéb szervezetek feladatai

0,1

Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelirányzat

2,1

Agrár célelirányzatok

1
2
4
5
6

7,7

7,4

Agrár-tudásátadás támogatása

341,0

1,1

187,6

Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása

533,5
55,2

FAO intézmények finanszírozása

Tanyafejlesztési Program
Hungarikumok és a nemzeti értéktár megrzésének,
népszersítésének támogatása
Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

8
10
13
16
19
20
21
25

2,7
3,7

12,6

15,7

Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
Állami génmegrzési feladatok támogatása

11,3

Állatvédelem támogatása

5

75,6

Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi
együttmködések
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása
Lovassport és lósport támogatása

39

1,5

13,4

Pálinka Nemzeti Tanács

33
35
36
37

4,8

Parlagf elleni közérdek védekezés végrehajtásának támogatása

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

31

9,7
1 506,5

20,7

7,7

0,6

768,1
70,0
1 519,9
2 838,7
131,7

60,0
7,1

64,7

Agrármarketing célelirányzat

863,9

Herman Ottó Intézet mködésének és az általa ellátott
közfeladatok támogatása
Zártkerti Program támogatása

542,2
691,8

19,3

30,6

Nemzeti támogatások

3
4
5
6

Állattenyésztési feladatok
A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása

349,9

29,8

Vadgazdálkodás támogatása

339,4

28,8

3,4

Nemzeti Erdstratégia

3
4
7
8
9
10
11

1 309,3

Erdfelújítás, erdk a klímaváltozásban

14,1

Erdészeti környezeti nevelés

119,2

Fejlesztési típusú támogatások

32,6

8,2

102 418,1

298,1

Nemzeti agrártámogatások
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
Nemzeti agrárkár-enyhítés
Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

0,9

1 010,7

3,3

16 102,3

4 595,1

32,4

17,9

9460
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Sertések reprodukciós zavarokkal és légzszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítés támogatása
Állat, növény- és GMO-kártalanítás

6
8

2020. évi teljesítés
Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

315,6
32 197,9

836,5

Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

1
2

Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása
Állami erdgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

13
17
20

Peres ügyek
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

64,1
500,0

4 082,0

99,8

2,0

5,7

2,2

0,1

Európai uniós fejlesztési programok

1

Uniós programok kiegészít támogatása

1
2
3
4
5
6
21

Méhészeti Nemzeti Program

1 082,2

0,6

Igyál tejet program

4 507,2

874,5

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

4 504,1

66,6

Egyes állatbetegségek megelzésének és felszámolásának
támogatása
Iskolagyümölcs program

800,0
3 045,5

12,7

220,8

Nemzeti Diverzifikációs Program

19,7

Központi kezelés elirányzatok

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

3
1
4

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó kiadások
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó társaságok tkeemelése
Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
társaságok tkeemelése

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

5 000,0
150,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

277 837,1

57 524,2

-220 312,9

Hazai felhalmozási költségvetés

33 797,7

6 705,9

-27 091,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés

14 185,2

956,7

-13 228,5

325 820,0

65 186,8

-260 633,2

Hazai mködési költségvetés

XII. fejezet összesen
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XIII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1

Honvédelmi Minisztérium

1

7,2

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

4 636,4

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

772,7

Dologi kiadások

221,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36,6

Egyéb mködési célú kiadások

18,3

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

59,7

Beruházások

1,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
6 347,6

Egyéb HM szervezetek

1

986,2

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

7 277,9
1 136,9
128 319,5
348,8
1 949,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

1 299,9

Felújítások

3 801,2
346,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Magyar Honvédség

1

11 154,5

44 957,9

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

148 479,2

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 851,3

Dologi kiadások

93 817,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

953,5

Egyéb mködési célú kiadások

698,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

93 519,9

Beruházások

1 915,2

Felújítások

270,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

1

2 750,4

49,8

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

14 217,1
2 313,4
19 554,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

58,7

Egyéb mködési célú kiadások

45,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

614,8

Beruházások

1 790,8

Felújítások

54,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
MH Egészségügyi Központ

1

46 162,5

Mködési költségvetés

1

Személyi juttatások

30 841,0

3,1
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3
4
5

XIII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

5 089,8

130,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 351,1

Egyéb mködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

1 238,1

Beruházások
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

1

3,1

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
8

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

25 081,1

Dologi kiadások

2

2020. évi teljesítés

344,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

51,2

Dologi kiadások

0,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,7

Egyéb mködési célú kiadások

1,4

Fejezeti kezelés elirányzatok

2

Ágazati célelirányzatok

1
3
19
4
1
3
5
6

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerül készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és
NFIU)
Honvédelem érdekében tevékenyked civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
Honvédelem érdekében tevékenyked civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
Hadisírgondozás támogatása
I. világháborús hadisírok és emlékmvek felújításának pályázati
támogatása
Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással
kapcsolatos tevékenységének támogatása
Nonprofit korlátolt felelsség társaságok támogatása

61,9

558,8

131,6

213,3

12,3

12,0
2 465,4

2,6

291,4

286,8

Honvédelmi Sportszövetség támogatása

1
15
25
39

Honvédelmi Sportszövetség mködésének támogatása

743,6

143,5

1,2

Nemzetközi kártérítés
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

0,3

306,6

9 165,4

194,1

Alapítványok, közalapítványok támogatása

1
2
3
40
1
2

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jelleg befizetések
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

75,0
66,2

1,8

15 714,3

1 714,3

4 368,8
933,1

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai mködési költségvetés

538 120,2

68 154,8

-469 965,4

Hazai felhalmozási költségvetés

114 646,5

46 477,9

-68 168,6

0,0

0,0

0,0

652 766,7

114 632,7

-538 134,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIII. fejezet összesen
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1

Belügyminisztérium igazgatása

1

15 967,9

931,3

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

9 609,5

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 724,8

Dologi kiadások

2 736,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

4,4
18 500,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

1 971,0

Beruházások

1,2

Felújítások

45,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Védelmi Szolgálat

1

255,0

542,8

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

5 644,3
991,0
1 094,5
91,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

599,9

Beruházások

1,0

Felújítások
Terrorelhárítási Központ

1

484,2

156,9

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

14 847,7

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 671,3

Dologi kiadások

3 870,2

Egyéb mködési célú kiadások

165,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
5

5 951,0

Beruházások

371,3

Felújítások

147,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Büntetés-végrehajtás

1

11 148,2

7 004,7

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

54 335,4
9 402,1
32 963,2
22,4
4 697,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

32 012,5

Beruházások

2 649,3

Felújítások

802,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Rendrség

1

45 410,4

Mködési költségvetés

1
2
3
4

Személyi juttatások

290 381,8

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

51 487,4

Dologi kiadások

71 363,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22,8

17 291,1
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Egyéb mködési célú kiadások

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

20 318,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
8

18 786,4

Beruházások

2 586,4

Felújítások

4 874,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Alkotmányvédelmi Hivatal

1

84,8

41,9

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

8 091,2

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 449,9

Dologi kiadások

2 939,8

Egyéb mködési célú kiadások

115,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
9

Beruházások

612,4

Felújítások

581,4
17,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1

1 357,3

3 077,4

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

16 271,0

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 897,5

Dologi kiadások

7 081,4

Egyéb mködési célú kiadások

97,5

Felhalmozási költségvetés

6
8
10

6 745,8

Beruházások

105,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Terrorelhárítási Információs és Bnügyi Elemz Központ

1

346,4

195,7

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

2 001,0
349,1
1 299,9
483,3

Felhalmozási költségvetés

6
12

65,3

Beruházások
BM Országos Katasztrófavédelmi Figazgatóság

1

6 682,7

2 717,7

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

66 537,2

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 038,2

Dologi kiadások

22 132,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

3,8
1 761,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
13

9 668,6

Beruházások

638,0

Felújítások

649,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Országos Idegenrendészeti Figazgatóság

1

1 542,5

Mködési költségvetés

1
2
3
4

Személyi juttatások

6 540,2

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 112,0

Dologi kiadások

2 727,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,2

57,0
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Egyéb mködési célú kiadások

Mködési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

963,8

Felhalmozási költségvetés

6
8
16
17

1 536,7

Beruházások

6,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Társadalmi Esélyteremtési Figazgatóság

6 713,3

Vízügyi Igazgatóságok

1

2 980,8

149,4

32 687,4

1,5
40 135,0

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

25 977,3
4 162,9
37 595,7
378,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
20

Mködési
bevétel

83 738,3

Beruházások
Felújítások

1 244,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 798,2

Fejezeti kezelés elirányzatok

1

Ágazati célfeladatok

2
34
50
55

Energia-racionalizálás
Katasztrófa elhárítási célelirányzatok
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak,
teljesítményének növelése és intézmények hálózati
hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése cím európai uniós
projekt hazai kiegészít támogatásának biztosítása
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

56
63

Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása
Alapítványok és társadalmi önszervezdések támogatása

2
2

7,9

88,7

Országos Polgárr Szövetség
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
egyes feladatainak támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

3 490,2

384,8
580,5

109 280,3

20 446,6

1 087,5

267,2

1 190,0
175,0
20,0
81,7

Egyéb feladatok támogatása

1
2
5

"Útravaló" ösztöndíj program
Biztos Kezdet Gyerekházak

1 655,6

3,4

854,8

12,0

36,0

Társadalmi felzárkózást segít programok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Roma Szakkollégiumi Hálózat
Tanoda program
Roma kultúra támogatása
Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elsegít
programok, szakkollégiumok
Felzárkózás-politika koordinációja
Roma ösztöndíj programok
Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ
Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ

130,6

0,1

Társadalmi önszervezdések támogatása

3
11
12
3
4

66,0

412,4

1,9

2 520,8

28,6

3,9

684,4

322,5

18,1

26,4

4,7

1 280,6

8,8

69,6

388,3

135,4

1,0
9,7

85,2

8,3

Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

648,1

4,0

Országos Roma Önkormányzat mködési és média támogatása

434,3

0,2

Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

182,5
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási
feladatainak támogatása
A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása

13
14
10
13
14

20
21
22

1

1
2
3
21

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

4 000,0

3 940,2

1 828,4
3 217,3
359,9

1 964,7
1 456,4
19,0
50,0

A Nemzeti Bnmegelzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

1 603,0

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

27 172,1

15 953,5

6 542,5

36 628,7

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
Belügyi Alapok

4

Mködési
bevétel

2 171,6

Fejezeti tartalék

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó
kiadások
Európai uniós fejlesztési programok

25

Mködési
kiadás

Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati
támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre
Önkormányzati tzoltóságok normatív támogatása
A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési
program
Magyar Rendvédelmi Kar

18
19

2020. évi teljesítés

Bels Biztonsági Alap
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
Belügyi Alapok technikai költségkerete

2,1

60,4

0,4

18,4

1 823,0

1 380,2

100,6

22,5

3 118,3

164,4

3 993,5

102,5

379,9

76,5

2 098,9

0,5

Központi kezelés elirányzatok

1
3

380,0

K-600 hírrendszer mködtetésére
Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok
támogatása
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

4
1

1 711,4

15,4

1 451,0

Tkeemelések

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai mködési költségvetés

998 774,0

144 186,2

-854 587,8

Hazai felhalmozási költségvetés

240 480,3

73 371,5

-167 108,8

11 514,7

1 746,1

-9 768,6

1 250 769,0

219 303,8

-1 031 465,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIV. fejezet összesen
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XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1

Pénzügyminisztérium igazgatása

1

992,4

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

12 151,5

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 152,2

Dologi kiadások

3 150,2

Egyéb mködési célú kiadások

8 686,2

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

78,1

Beruházások

20,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1

5 786,9

2 668,8

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

121 600,8

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 854,7

Dologi kiadások

58 681,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

8,3
30 423,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
5

26 374,7

Beruházások

334,6

Felújítások

223,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Közbeszerzési és Ellátási Figazgatóság

1

7 561,1

2 523,0

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

5 592,9
987,5
54 656,8
2 428,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

30 744,4

Beruházások

4 538,4

Felújítások
Magyar Államkincstár

1

43 657,0

4 304,7

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

36 136,4
6 498,7
27 371,5
3 116,6
27 429,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
16

7 758,1

Beruházások

459,1

Felújítások

68,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Európai Támogatásokat Auditáló Figazgatóság

1

1 304,2

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

28,5

Személyi juttatások

1 167,8

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

207,9

Dologi kiadások

528,7

Egyéb mködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

59,7

3,1
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Mködési
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bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
2,9

Beruházások
Fejezeti kezelés elirányzatok

2

Ágazati célelirányzatok

5

Kárrendezési célelirányzat

1
2
3
6
7
11
14

242,8

Függ kár kifizetés

3 300,5

Járadék kifizetés

10,0

Tkésítésre kifizetés
Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok

0,1

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
mködtetéséhez
Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések

3,4

Kezelszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása

4

1,4

0,7

8 300,0
39,9

1,6

498,6

57,1

53,2

13,3

19 069,7

5,4

38,3

Területfejlesztési feladatok

1
2
5

Területfejlesztéssel összefügg feladatok
Decentralizált területfejlesztési programok
Pest megyei fejlesztések

5

1 643,5

108,0

21 145,2

195,1

38,1

Belgazdasági feladatok

7
8
7

Nagyvállalati beruházási támogatások

2 506,4

105 369,7

Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása

3 744,8

46 524,4

Egyéb fejezeti kezelés elirányzatok

2

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefügg
feladatok
A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése
Nemzetgazdasági programok

3
4
8

Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával
összefügg beruházások támogatása
Polgári Mveldésért Oktatási, Kulturális és Tudományos
Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

9
11
20

31,1
20 122,7
18,0

0,8

4 890,4

17,7

17 500,0

16 546,7

15,5

3,0

0,3
3 788,4

7 067,7

Duna Transznacionális Program

944,0

471,9

4,9

3,4

Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttmködési
program
INTERREG EUROPE Interregionális Együttmködési Program

544,2

129,7

3,6

2,0

231,8

48,9

1,4

1,1

Európai uniós fejlesztési programok

2

Európai Területi Együttmködés (2014-2020)

1
2
3
4
26

INTERACT III Interregionális Együttmködési Program

12,6

Központi kezelés elirányzatok

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
2
5
3
1

20 000,0

Tkeemelések
71,7

ÁKK osztalék befizetése

0,1

VÁTI Nonprofit Kft. végelszámolása
Magyar Államkincstár tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek
Ingatlanvagyon értékesítésébl származó bevétel

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

72,7

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai mködési költségvetés

490 510,5

66 538,7

-423 971,8

Hazai felhalmozási költségvetés

282 801,1

26 530,0

-256 271,1

1 742,5

657,0

-1 085,5

775 054,1

93 725,7

-681 328,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XV. fejezet összesen
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XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
1

Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

1

41 482,7

212,1

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

17 615,8

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 151,0

Dologi kiadások

8 835,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

2,1
32 944,7

Felhalmozási költségvetés

6
8
4

5 008,1

Beruházások

2,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Országos Atomenergia Hivatal

1

2 669,7

1,5

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 908,6
342,1

Dologi kiadások

1 148,7

Egyéb mködési célú kiadások

1 907,1

Felhalmozási költségvetés

6
5

174,0

Beruházások
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

1

2 412,2

52,8

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

1 220,5
214,9
1 159,8
335,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
6

380,6

Beruházások

100,0

Felújítások
Nemzeti Akkreditáló Hatóság

1

287,6

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

287,3
55,5
215,3
60,8

Felhalmozási költségvetés

6
7

230,0

Beruházások
Nemzeti Szakképzési és Felnttképzési Hivatal

1

4 666,9

2 726,8

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 337,4
421,5

Dologi kiadások

3 018,5

Egyéb mködési célú kiadások

5 679,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

229,2

Beruházások

32,2

Felújítások
Szakképzési Centrumok

1

26 838,7

Mködési költségvetés

1

Személyi juttatások

122 370,9

10 682,9
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Mködési
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Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 029,1

Dologi kiadások

29 348,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 557,4

Egyéb mködési célú kiadások

3 798,5

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
9

11 143,5

Beruházások

9 980,5

Felújítások

212,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1

4 406,1

3,1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

1 750,5
331,7
1 511,7
630,4

Felhalmozási költségvetés

6
8
11

396,6

Beruházások

2,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1

7 052,1

10 391,6

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

3 152,6
539,3
13 092,6
778,8

Felhalmozási költségvetés

6
8
14

10 906,4

Beruházások

8,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyetemek, fiskolák

1

443 760,4

42 075,9

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

308 363,9
54 212,4
255 506,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

44 212,5

Egyéb mködési célú kiadások

33 210,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
20

Mködési
bevétel

84 822,4

Beruházások
Felújítások

9 699,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 752,0

Fejezeti kezelés elirányzatok

31

Kiemelt célú beruházások támogatása

1
3
4
32

Gyr-Göny kikötfejlesztés
Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások
Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések

4,8
27,0

27,0

2,4

1 506,8

2,4

Közlekedési ágazati programok

1
2
3
4
5

A közösségi közlekedés összehangolása

451,7

Közúthálózat fenntartás és mködtetés

94 120,8

Útdíj rendszerek mködtetése

33 290,8

Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zrt. mködési támogatása
(maradvány)
TEN-T projektek

22,2
34,2

1 614,8
2 059,3

31,0

147,2
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6
8
10
11
12
13
28
29
30
32
33
34
37
39
41
42
43
44
45
49
50
53
54
33
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Belvízi hajózási alapprogram

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

0,1
26 460,0

Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések
Vasúthálózat fejlesztése

2 189,6

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

2 483,5

2 316,5

Közúti közlekedéssel összefügg környezetvédelmi feladatok

244,1

270,7

40,0

68,3

15,9

73,5

213,4

32,0

200 466,6

Zajtérképezés EU tagállami feladatai
Kiemelt közúti projektek
Légiszállítási szolgáltatások

325,6

Tengelysúlymér-rendszer és kapcsolódó beruházások

109,1

Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának
felújítása
Határ menti közúti fejlesztések elkészítése

117,9

Regionális repülterek mködésének támogatása
Kszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése
Intermodális csomópontok fejlesztése
Tengelysúly-mér rendszer üzemeltetése

6,7

412,8

80 830,6
1 490,9

1 034,0
927,7

100,0

1,1
11,8

6,2

955,6

829,4

2 169,5
264,3
547,1

Kerékpáros létesítmények fejlesztése

347,7

10 152,0

23,7

595,3

Repülterek fejlesztése

152,8
0,7

Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése

Vasúti személyszállítási gördülállomány fejlesztése

9,1

62 326,6

Határkikötk mködtetése

Városi közúti projektek

2,5

50,1

1 025,4

Közúthálózat felújítása

Kerékpáros létesítmények mködtetése

60 784,2

0,1

2,8

7,9

174,9

1,5

35 524,9

835,6

935,1

206,5

Hazai fejlesztési programok

2
3
4
5
6
10
11
24
25
26
34

Hungaroring Sport Zrt. támogatása

3 715,6

147,6

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelirányzat

5 087,8

0,2

Hazai fejlesztési programok célelirányzat
Intézményi kezességi díjtámogatások

7,1

7,1

3 091,8

25,9

1 306,0

0,4

Balaton fejlesztési feladatok támogatása

58,1

Nemzeti beruházás ösztönzési célelirányzat

22,0

20,4

1,4

18,8

17,1

2,1

Kis- és középvállalkozói célelirányzat
Lovassport projektek támogatása
Fenntartható fejlesztések
Motorsporthoz kapcsolódó feladatok

161,0

179,3
0,9
1 074,5

292,8
111,8

320,1

54,5

1 356,7

Infokommunikációs ágazati programok

1
2
35
1
2
4
5
7
10
11
13
14
15

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció
Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához
kapcsolódó feladatok
Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

82,9
15 238,8

5,1
88,1

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

672,8

Épületenergetikai pályázati program

499,0

0,4

17,8

11,2

2 467,4

25,5

18 124,8

59,7

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

100,0

Bányanyitási feladatok kiadásai

31,3

Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

94,7

0,4

51,3

12,5

0,6

0,1

0,8

0,1

Energiafelhasználási hatékonyság javítása
Energiahatékonyság javításának támogatása
LIFE Program öner támogatás
Víziközmvek Állami Rekonstrukciós Alapja
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

54,8

411,9

99,9
160,4
22 921,5

1 347,1
92,1

185,8
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Kiemelt elirányzat neve

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával
összefügg feladatok
Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok

19
20

Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése

37

2020. évi teljesítés
Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

99,5
7,8

1,8

3,4

2,1

Közremköd szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

3

Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefügg
feladatok ellátása
Egyéb feladatok

38
1
2
3
7
10

Nemzetközi tagdíjak
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Kormányzati szakpolitikai feladatok
Állami többletfeladatok
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai
feladatai
Megyei (fvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mköd
békéltet testületek támogatása
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

14
15
17
24
29
32
35
36
37

936,1

1,5

5,3
7 329,6
22 543,7

3 283,2

12 365,1

404,3

3,0

7,9

74,3

2,3

418,8

920,8

Bányabezárás

1 054,4

A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt
többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása
Távh téli rezsicsökkentés finanszírozása

1 398,4

A 2021. évi vadászati kiállítás elkészítésének és felvezet
eseményeinek támogatása
Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása

2 577,0

Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása

7 371,0

1 494,5

635,4

1 563,2

Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása

64

190,3

21,3

0,2

354,9

1 180,0
200,0

9,8

Belgazdasági feladatok

1
3
4

7
8
65

126,8

13,8

Nemzetközi szabványosítási feladatok

202,3

29,4

3,0

Irinyi terv végrehajtása

1
2
4
5

Teljesítésigazolási Szakérti Szerv mködési támogatása

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai
Beszállítói-fejlesztési Program
Ipar 4.0. program
Az építipari ágazat technológiai korszersítésére,
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
Jedlik Terv
MKIK támogatása

1 830,2
36 450,8

2 332,3
40,3

2 921,8

10,9

9 915,3

521,8
2 443,7

911,1
51,9

2,8
53,0

20,7

Munkaerpiaci és képzési feladatok

1
2
3
4
66
1
7
8
10
67
1
2

Szakképzési Centrumok által ellátott felnttoktatási tevékenység
finanszírozása
Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások
Váci Fejleszt Központ létrehozása és mködtetése

12 318,7

91,5

5,0
316,7

92,3

MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása

26,8

Felsoktatási kiválósági programok támogatása

40,9

Felsoktatás speciális feladatai

0,2

26,8

0,2

Kiválósági Programok támogatása

Nem állami felsoktatási intézmények támogatása

0,1

107,4
1 361,5

Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális
központ fejlesztés elkészítése
Kutatási és fejlesztési feladatok

Vagyonkezel alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak
támogatása
Felsoktatási feladatok

6 610,0

16 392,4

46 970,7

21 101,7

58,7

5 093,8

5 118,7

250,5

1 272,7
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Felsoktatási Struktúraátalakítási Alap

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

221,9
93,2

28 765,0

352,0

2 534,5

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

490,0

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

411,4

Liszt Ferenc Zenemvészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti
orgonáinak restaurálása
Mórahalmi Komplex Fejleszt Centrum létrehozása
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelv Egyetemért

68

Mködési
bevétel

Mködési
kiadás

Határon túli felsoktatási feladatok támogatása

Felsoktatási vagyongazdálkodási feladatok

12
13

2020. évi teljesítés

14,7

3,4

54,8

11,3
1 333,1

184,3

Foglalkoztatáspolitikai feladatok

1
2

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
ÁPB-k szakmai programjainak támogatása

21

264,7

1,4

60,1

2,5

9,4

0,4

Központi kezelés elirányzatok

1

Közszolgáltatások ellentételezése

1

Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

1
2
3
4
6
3

253 485,9

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

192 592,2

Elvárosi közösségi közlekedés költségtérítése

20 406,5
20 433,1

64 840,0

Tkeemelés
Koncessziós bevételek

1
3

1 734,2

Bányakoncessziós díj
Kibocsátási egységek értékesítésébl származó bevételek

1
2

6

153 962,0

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
2

4
5

A vasúti pályahálózat mködtetésének költségtérítése

385,0

Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele

79 199,8

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele
A párnagáz szerzdés megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások
Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása
HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

24 642,3
189,2
20 900,0

Kiadás

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XVII. fejezet összesen

Bevétel

Egyenleg

1 987 165,7

544 742,4

-1 442 423,3

856 143,0

148 610,8

-707 532,2

34,2

0,0

-34,2

2 843 342,9

693 353,2

-2 149 989,7
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

1

1 279,4

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

8 833,7
1 541,6
14 065,9
127,7
1 239,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

1 480,8

Beruházások

53,9

Felújítások

28,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külképviseletek igazgatása

1

8 305,5

198,9

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

52 388,9
5 598,0
540 069,9
1 741,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

36 464,0

Beruházások

662,4

Felújítások

804,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Információs Hivatal

1

140,9

42,1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 138,1

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 261,9

Dologi kiadások

4 850,5

Egyéb mködési célú kiadások

64,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

231,8

Mködési költségvetés

Beruházások

2 446,5

Felújítások

1 852,3
40,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelés elirányzatok

1

Célelirányzatok

1
2
3
4
5
6
8
15
16
19
21
22
23

Beruházás ösztönzési célelirányzat
Kötött segélyhitelezés
Külgazdaság fejlesztési célelirányzat
Kereskedelemfejlesztési célú támogatások
Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelirányzat
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
Kormányfi Protokoll

426,4

1,0

3 530,6

0,2

10 539,6

1 508,7

105,7

527,3

3,4

43,4
31,0

MFK NKft. mködési támogatása
Az egységes külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai
mködésének, fenntartásának támogatása

152,9

148,1

Állami protokoll támogatása
Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás

69 708,7

433,5

Kulturális diplomáciai projektek támogatása
rtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

68 414,9

0,1

4 720,6

12,5

66,9

6 283,1

214,1
1 696,3

76,8

22,1
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26
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30
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Csángó-Magyar Együttmködési Program Támogatása

32
33
34
39

1
2
3

507,2

52,7

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása
Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program
támogatása
Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segít
Szolgálata
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása

128,8

5 421,6

343,9

112 664,9

Stipendium Hungaricum

5 431,8

10,9

51,5

HIPA NZrt. mködési támogatása

3 037,1

201,6

395,1

140,2

1,0

192 930,9

0,1

419,4

Nemzetközi Fejlesztési Együttmködés
Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok
támogatása Ukrajnában
Központi kezelés elirányzatok

1

254,2
3,5
734,9

1,8

47,6

211,2

3,6
62,3

14 798,4
9 939,1

Az afgán nemzeti biztonsági erk fenntartásához szükséges
pénzügyi hozzájárulás
Nemzetközi fejlesztési együttmködés és humanitárius segélyezés

8

521,7

511,7

Európai uniós befizetések

1
5

1 295,9

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Gül Baba Türbéje Örökségvéd Alapítvány támogatása

Nemzetközi tagdíjak és kötelez jelleg, önkéntes hozzájárulások

4

Mködési
bevétel

0,3

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált
versenyképesség-növel támogatás
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

3

Mködési
kiadás

376,2

Európai Területi Társulások támogatása

31

2020. évi teljesítés

152,0

484,2
99,5

650,6

Vállalkozások folyó támogatása

1

Normatív támogatások

1
2

17 356,8

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
2
4
5
6
7

Eximbank Zrt. tkeemelése

54 300,0

Adria Port Zrt. tkeemelése

5 417,9
897,0

Comitatus-Energia Zrt. tkeemelése

3,0

KKM Subsidium Kft. tkeemelése
MANEVI Zrt. tkeemelése

749,7

Gazdasági társaságok alapítása

120,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai mködési költségvetés

722 699,5

10 448,5

-712 251,0

Hazai felhalmozási költségvetés

558 647,6

557,2

-558 090,4

0,0

0,0

0,0

1 281 347,1

11 005,7

-1 270 341,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XVIII. fejezet összesen
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2

Fejezeti kezelés elirányzatok

1

I. Nemzeti Fejlesztési Terv

2

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

1
3
3

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a
mezgazdaságban
Vidéki térségek fejlesztése

3,9

1,2

0,7

0,8

1,3

0,8

3,2

4,0

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

2
5

Kis- és középvállalkozások fejlesztése

6,3

Humánerforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

1
5
2
2

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerpiacra
történ belépés segítésére
Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség
támogatása
Közösségi Kezdeményezések

0,1

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

1
3

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

0,1

0,2

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

1
2
4
6
7
9
10
4

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési
projektek
Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lkösháza) vasúti vonalszakasz
felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001
Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú
utak, 2002/HU/16/P/PT/008
Zalalöv-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása
2000/HU/16/P/PT/003
Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lkösháza vasúti vonalszakasz
felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007
Budapest-Szolnok-Lkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis
2004/HU/16/C/PT/001
M0 körgyr, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002

8,8
99,8
225,5
39,8
95,9
613,4

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

1
2
7
8
14
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

5 410,4

Közlekedés Operatív Program

85,5

Társadalmi Megújulás Operatív Program

2 798,6

92,4

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

1 070,0

50,9

125,1

171,4

202,7

1,1

6,6

18,4

46,3

52,6

13,9

74,7

13,5

144,8

Államreform Operatív Program
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

0,2
3,6

49,1
184,6

Nyugat-dunántúli Operatív Program

74,6

1,2

Közép-dunántúli Operatív Program

23,1

7,8

Dél-dunántúli Operatív Program

105,6

3,9

Dél-alföldi Operatív Program

597,4

2,0

Észak-alföldi Operatív Program

217,7

38,5

Észak-magyarországi Operatív Program

125,9

6,2

Közép-magyarországi Operatív Program

251,5

29,4

Területi Együttmködés
Európai Területi Együttmködés

1
2

634,2

3 471,3

6,9

Környezet és Energia Operatív Program

1

0,1

1,0
23,1

Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA

5

299,4

Európai Területi Együttmködés HU-SK

57,5

Európai Területi Együttmködés HU-RO

4,5

7,3

63,7

100,0
126,5

179,6
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Mködési
kiadás

Európai Területi Együttmködés HU-SER

414,3

Európai Területi Együttmködés HU-CRO

81,4

Európai Területi Együttmködés AU-HU

3,5

Európai Területi Együttmködés SLO-HU

4,5

Európai Területi Együttmködés CES

1,4

INTERREG IVC

2,3

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

0,9

2,0

ENPI HU-SK-RO-UA együttmködési program
Egyéb uniós elirányzatok

6

EGT, Norvég Alap 2009-2014 támogatásból megvalósuló
projektek
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021

8
7

19,6

0,5

11,6

55,0

Szakmai fejezeti kezelés elirányzatok

1

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft
uniós feladatainak támogatása
Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós
támogatásához kapcsolódó projektek elkészítése
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáter támogatása

2
3
8
11

Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

8
9

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

5 283,0

87,6

1 178,3

164,9

208,4

0,1

3,3

16 908,9
136,8

177,5

2 039,2

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

1
2
3
4
5
6
7
8

270 810,1

7 711,2

353 170,8

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

51 278,1

188,7

35 446,8

3 740,9

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

22 725,9

5 256,6

168 402,2

21 736,1

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

21 561,0

373,2

13,2

308 070,3

3 253,3

23 535,5

497,2

151 170,3

6 447,4

112 962,9

2 224,1

49 455,7

2 117,2

33 136,2

12 335,5

17 691,7

21,9

979,4

27,5

SKHU ETE program

706,8

903,7

1 338,3

1 141,4

ROHU ETE program

879,9

347,9

5 298,5

1 173,7

HU-SER IPA program

2 885,9

451,2

HU-CRO ETE program

1 159,7

178,6

314,7

1 295,8

AU-HU ETE program

673,2

680,6

1 074,3

253,9

SI-HU ETE program

493,9

176,6

ENI programok

101,4

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)
Emberi Erforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)
Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

10

Európai Területi Együttmködés (2014-2020)

6

ETE határmenti programok 2014-2020

1
2
3
4
5
6
7
11

2 434,7

317,3
26,5

Vidékfejlesztési és halászati programok

2

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

1
2
3
4
3

I. tengely: A mezgazdaság és erdészeti ágazat
versenyképességének javítása
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
III. tengely: Az életminség javítása a vidéki területeken és a
diverzifikáció ösztönzése
IV. tengely: Leader programok

313,1

329,7

100,7

82,3

7,9

9,1

4,3

0,4

23,0

30,5

2,1

2,6

1,1

33,8

42,5

Halászati Operatív Program

1
12

2020. évi teljesítés

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

4,8
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XIX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

114 600,1

Vidékfejlesztési Program
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 793,0

1 020,4

134 127,7

1 589,8

1 505,1

8,6

121 438,8

5,6

243,0

Európai uniós fejlesztési programok

1
14

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

731,3

13,5

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

3
17

ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai

24,2

61,1

Alapok alapja pénzügyi eszközök

1
2
3

988,1

189 831,2

198 568,4

Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök

3,8

3 883,0

3 710,2

Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök

0,1

122,7

375,9

Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Kiadás
Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XIX. fejezet összesen

Bevétel

Egyenleg

25 778,8

1 244,6

-24 534,2

194 075,5

202 657,8

8 582,3

2 004 988,7

102 504,6

-1 902 484,1

2 224 843,0

306 407,0

-1 918 436,0

9479
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XX. EMBERI ERFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1

Emberi Erforrások Minisztériuma igazgatása

1

892,5

31,3

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

14 994,3

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 416,7

Dologi kiadások

2 387,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 169,7

Egyéb mködési célú kiadások

3 498,6

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

1 435,5

Beruházások

42,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3

29 905,8

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
Mködési költségvetés

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

92 631,9

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 050,0

Dologi kiadások

43 267,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 622,6

Egyéb mködési célú kiadások

1 798,7

447,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

3 566,3

Felújítások

3 959,3
864,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Sportközpontok

1

6 325,3

7 864,1

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

3 759,7
675,5
13 632,5
3,4
14 887,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

41 981,6

Beruházások

1 299,6

Felújítások

16 655,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb kulturális intézmények

1

271,6

0,1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 436,6

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

246,0

Dologi kiadások

912,6

Egyéb mködési célú kiadások

264,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
6

305,6

Beruházások

12,3

Felújítások
Egyéb oktatási intézmények

1

4 683,6

Oktatási Hivatal

1

Mködési költségvetés

1

Személyi juttatások

12 979,6

19,2
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 253,3

Dologi kiadások

4 202,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

2,0
78,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

1 034,4

Beruházások
Felújítások

0,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4,0

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
intézmények
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

1
1

3 974,9

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

3 332,6
574,1
1 124,2
62,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

494,2

Beruházások

0,6

Felújítások
Egyéb történetkutató intézetek

1

91,7

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

203,1
34,6
164,3
41,9

Felhalmozási költségvetés

6
2

26,3

Beruházások
86,1

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

377,3
64,3
370,0
30,5

Felhalmozási költségvetés

6
9

5,5

Beruházások
Petfi Irodalmi Múzeum

1

465,6

16,2

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 904,5
256,2

Dologi kiadások

1 624,0

Egyéb mködési célú kiadások

5 667,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
10

1,7

Mködési költségvetés

Beruházások

963,2

Felújítások

318,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások

250,0

Gyógyító-megelz ellátás szakintézetei

1

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1

Mködési költségvetés

114 735,4

7 162,5
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

12 081,1
1 111,1
65 143,9
133 352,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

96 570,1

Beruházások

1 610,4

Felújítások

6,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások
855 075,1

Gyógyító-megelz ellátás intézetei

1

6 887,4

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

427 973,5
74 114,3
389 286,6
396,6
5 100,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

27 959,7

Beruházások

6 968,1

Felújítások

804,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2 192,5

Országos Sportegészségügyi Intézet

1

60,0

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

1 572,9
261,4
981,8
4 974,4

Felhalmozási költségvetés

6
11

564,9

Beruházások
Közgyjtemények

1

4 910,7

416,2

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

12 110,6

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 053,7

Dologi kiadások

8 995,1

Egyéb mködési célú kiadások

1 019,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
12

Beruházások

7 258,9

Felújítások

1 651,2
0,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Mvészeti intézmények

1

2 490,7

5,0

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

10 899,5

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 914,7

Dologi kiadások

5 989,9

Egyéb mködési célú kiadások

234,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
14

2 236,9

Beruházások

67,8

Felújítások
Országos Mentszolgálat

1

57 149,9

Mködési költségvetés

1

Személyi juttatások

45 526,4

59,9
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

8 086,0
11 339,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13,5

Egyéb mködési célú kiadások

53,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
15

5 318,3

Beruházások

291,0

Felújítások

11,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Magyarságkutató Intézet

1

530,5

32,0

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

716,5

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

128,4

Dologi kiadások

614,6

Egyéb mködési célú kiadások

30,4

Felhalmozási költségvetés

6
16

116,6

Beruházások
Nemzeti Népegészségügyi Központ

1

3 080,8

128,5

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

5 759,3
887,3
18 468,9
4 555,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
17

2 879,2

Beruházások

137,7

Felújítások

94,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Országos Vérellátó Szolgálat

1

15 555,5

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

6 969,7
1 399,5
13 490,4
19,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
18

551,5

Beruházások

43,8

Felújítások
Klebelsberg Központ

1

23 319,3

20 618,5

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

456 633,4

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

81 997,9

Dologi kiadások

81 102,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

835,6
1 931,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
19

Beruházások

16 370,4

Felújítások

20 328,4
49,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erforrás Támogatáskezel

1

2 375,1

Mködési költségvetés

1

Személyi juttatások

1 327,6

40,5
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Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

239,4

Dologi kiadások

857,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

0,4
1 300,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
20

2020. évi teljesítés

144,1

Beruházások

28,4

Felújítások
Fejezeti kezelés elirányzatok

2

Normatív finanszírozás

3
4
5

288 740,2

1 393,2

Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás

6 714,9

74,5

Köznevelési szerzdések

4 004,9

16,0

Köznevelési célú humánszolgáltatás és mködési támogatás

3

Felsoktatási feladatok támogatása

2

Lakitelek Népfiskola támogatása

4

625,0

Köznevelési feladatok támogatása

4
9
11
13

Köznevelés speciális feladatainak támogatása

805,4

53,3

Tarpai sportkollégium támogatása

100,0

7,3

Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészít támogatása

990,0

Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények
központi elirányzata
2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása

14
15

Ingyenes tankönyvellátás támogatása

5

221,0

0,6

0,8
595,5

12,0

12 394,5

861,4

Egyéb feladatok támogatása

1
4
5
6
7
9
18

Centenáriumi megemlékezések

3 351,8

Peres ügyek

1 432,2

Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek

598,5
11,8

50,0

László Gyula Intézet támogatása

528,0

400,0

32,0

160,0

Hangszercsere program

132,7

17,2

112,2

0,6

224,0

Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása

5 950,1

Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

2
4
19

Határon túli kulturális feladatok támogatása

103,3

0,7

Határon túli köznevelési feladatok támogatása

276,8

3,5

37,3

139,7

0,6

1 410,3

116,5

7,3

Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Maradványelszámolás

20
8

Nemzetközi kapcsolatok programjai

10

Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

2
9

Kulturális szakdiplomáciai feladatok

9,4

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

6

EU-tagságból ered együttmködések

2
11

EU-tagságból ered kulturális együttmködések

14,5

Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1
3
5
12
7
1

Filmszakmai támogatások

420,3

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

228,8

Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események támogatása
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

750,0

4,2

489,3

8,7

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása
Közgyjteményi szakmai feladatok - közgyjtemények nemzeti
értékment programja

3,9

124,0

10,0
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Közmveldési szakmai feladatok
Kulturális szakemberek továbbképzése

Mködési
kiadás
2 035,8

Mködési
bevétel
77,9

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
233,1

75,0

Csoóri Sándor Alap

3 615,2

NMI Mveldési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

7 260,9

2 523,2

327,6

152,0

Közgyjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása

49,2

97,5

0,6

Mvészeti tevékenységek

1
2
4
5
10
11
12
13
14
14
16

A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása
Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

300,0

100,0

41,2

404,1

Mvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

7 331,8

160,1

1 261,5

Eladómvészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
(mködési és mvészeti pályázatok)
Mvészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

1 467,9

14,6

0,8

1 397,0

1,2

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti szi Fesztivál
megrendezésének támogatása
Egyéb színházi támogatások
A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása
Az eladó-mvészeti szervezetek többlettámogatása
A kábítószer-fogyasztás megelzésével kapcsolatos feladatok

108,6

1 747,8
14 903,5

159,6

30,0
26 856,6

449,5

130,1

51,9

6 664,5

80,0
1,7

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1
17
1
6
18
19

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
Egyes szociális pénzbeli támogatások

58,8

2,8

Gyermekvédelmi Lakás Alap

1 257,4

24,5

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

1 523,0

2,8

24,8

2,1

165 741,4

2 587,1

1 456,4

14,2

19,0

1 202,6

1,1

0,5

16 137,6

115,5

Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

3,5

Szociális célú humánszolgáltatások

1
4
7
8
9
10
11
20
6
8
12
13
22
2
6
7
10

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont
finanszírozása
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerzdésekkel történ finanszírozása
Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefügg támogatások
Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék
Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési
támogatása
Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb
bérintézkedés
Társadalmi kohéziót ersít tárcaközi integrációs szociális
programok
Fogyatékos személyek esélyegyenlségét elsegít programok
támogatása
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása
Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
Egészségügyi ágazati elirányzatok

0,2

2,8
2 328,8

437,1

4 835,8

393,7

0,9

3 033,4

697,0

12,0

4,5

654,2

134,6

9,0

0,1

6,6

190,7

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

2 787,9

182,1

1 574,9

Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

1 344,8

17,1

68,2

A kollegiális vezeti rendszer mködtetése

902,8

Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szrése, kezelése

200,0

56,4
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19
20

XX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Kisforgalmú gyógyszertárak mködtetési támogatása
Patika hitelprogram kamattámogatása

24
25
26

6
1
2
7
8
10
23
24
25
28

30
35
36
38

4 967,3

1 407,5

378,0

2 832,7

2 043,5

10 068,3

12,2

291,6

8,4

270,0
1 795,3

10 881,8
34,5

68,9

134,2

5,0

79,0

2 258,4

21 633,7

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefügg, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

10 218,5

38,0
40,0

206,9

25 326,5

1 167,9

18 401,0

Fogyatékosok sportjának támogatása

880,4

0,1

26,9

Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

427,8

5,2

2,5

Szabadidsport támogatása

739,2

11,2

39,0

Diák- és hallgatói sport támogatása

653,0

0,2

27,2

Sport népszersítésével összefügg kiadások

539,1

Utánpótlás-nevelési feladatok

Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása
Magyar Természetjáró Szövetség támogatása

4 138,6

3,4

17,3

Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

14,9

500,0

Versenysport támogatása

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása

24

18,9

3 765,9

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mködtetése
és projektjei
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefügg
feladatok támogatása
Kiemelt sportegyesületek mködésének támogatása

29

1 052,3

Egészséges Budapest Program

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház
fejlesztése
Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány
támogatása
Sporttevékenység támogatása

4
5

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

5,9

Természetes fogamzássegítés

23

Mködési
bevétel

457,5

Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefügg feladatok

33

Mködési
kiadás

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer mködésének
támogatása
Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása
Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészít
támogatása
A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása

27
28
29
31

2020. évi teljesítés

24,0
2,0

0,3

1 119,0

36,4

1,9

0,7

0,2

16 549,7

5,5

2 590,6

4,0

11 514,6

3 242,4

891,0

9,0

5 045,0

215,0

869,3

30,7

32 657,9

494,0

282,2

53,1

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11

Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

2
12
14

Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

6
22
18
21
29
30
34
35
36

Sportakadémiák támogatása
Magyar Sport Háza támogatása
Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése
Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

0,7

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásai

71,3

125,0

399,9

483,0

Tornaterem-építési program

5 536,9

109,3

589,9

Tanuszoda-fejlesztési program

4 400,2

822,7

67,3

22,2

2 084,0

6 580,3

196,9

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

Gödölli uszoda beruházás

8,9

217,1

285,6

Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és
üzemeltetésének támogatása

125,0
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38
39
40
43
44
46
48
50
54
56
59
61
62

2020. évi teljesítés

XX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Veszprémi uszoda beruházás

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

1 769,9
3 151,8

Kültéri sportparkok fejlesztése
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

1 264,2

Rákosmenti multifunkcionális csarnok

550,5

Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok

563,2

79,9

73 411,6

98,1

Pécsi Utánpótlás Akadémia

1 700,0

Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés
Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése

66,6

9,0

53,8
281,0

Vasas SC létesítmény-fejlesztési program

212,0

Kbányai uszoda és sportcsarnok
Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása

209,9

2 290,1

36,7

1 462,0

22,5

1 054,1

300,0

TAO terhére fejlesztend kézilabda aréna támogatása
Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek
támogatása
Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása

63
66

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek
támogatása
Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése

67
68
70
72
74

5 777,6
10,4

25

0,3
10,4

1 611,6

1 735,3

4 826,9

4 814,5

101,8

1 195,2

659,4

Bajai sportuszoda és élményfürd fejlesztése
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

300,0

59,3

Biatorbágyi Általános Iskola beruházása
Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program

10 157,7

3 391,2

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

2
51
75

Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

26

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása

6 797,4

Makó Városi Termál- és Gyógyfürd (Hagymatikum) fejlesztése

2 977,5

610,0

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok

1
14
2

Autizmus Alapítvány

30,8

Kulturális alapítványok, közalapítványok

10
12
27
28
30

Egyéb kulturális alapítványok mködési és programtámogatása
Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
Nemzeti Pedagógus Kar mködtetésének támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

401,8

0,5

272,2

13,3
47,8

96,1

2,8

1,9

20 689,6

247,8

949,0

0,1

30,5

Társadalmi, civil és non-profit szervezetek mködési támogatása

22

Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2
23
1
2
3
4
5
24

Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok támogatása
Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

100,0

Kárpát-medencei Mvészeti Tematikus Népfiskola

275,0

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek
támogatása
Területi Mveldési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
Magyar Írószövetség támogatása

230,1

Tudományos Ismeretterjeszt Társulat támogatása

215,0
30,0
22,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1
2

Magyar Vöröskereszt támogatása
Magyar Rákellenes Liga támogatása

508,3
30,0

141,8

229,4
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
23
24
25
26
27
26
2

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
mködési támogatása
Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása

33,1

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

20,0

Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona

50,0

Rákbetegek Országos Szervezete

20,0

Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

60,0

171,8

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
0,4

185,4

1,5

206,2

30,2

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

204,8

26,1

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

236,6

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
Autisták Országos Szövetsége

26,5

Siketvakok Országos Egyesülete

31,9

1,1

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása

87,9

0,3

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása

74,8

182,0
21,0

Katolikus Karitász támogatása

132,0

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

180,0

Magyar Református Szeretetszolgálat

54,0

Karitatív tevékenységet végz szervezetek támogatása

41,5

Dévény Anna Alapítvány

46,6

Kézenfogva Alapítvány

16,1

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

17,7

Afázia Egyesület
Démoszthenész Beszédhibások és Segítik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete
Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Sportköztestületek támogatása
Megváltozott munkaképességek munkaer-piaci integrációját
elsegít programok
Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

48
50

Mködési
bevétel

30,0

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása
Értelmi Fogyatékossággal Élk és Segítik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Fejleszt foglalkoztatás támogatása

47

Mködési
kiadás

Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5

39
46

2020. évi teljesítés

9,8

0,2

9,6

0,4

239,8

2,8

2 820,0

38,1

53,4

251,3

10,4

3,5

48 712,6

173,7

1 906,6

Kulturális szakmai feladatok támogatása

3
4
5
7
8
10
11
12
13

Emlékpont Központ támogatása

22,0
1 000,0

Modern Opera beruházása
Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek
támogatása
Liget Budapest projekt elkészítése és megvalósítása
A Fvárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása
Makovecz Imre Alap

3,0
10,0
0,4
74,0

0,7
1,7

1 193,7
100,0

Nemzeti Mveldési Intézet közmveldési szakmai szolgáltatást
ellátó új épületének beruházása, Lakitelek
Bartók Év

13,3

Arany János-emlékév programjainak támogatása

19,7

1,4

24,8

9488
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Kiemelt elirányzat neve

Kodály-év

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

1,2
2 984,4

A Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

120,0

A kecskeméti Katona József Színház felújítása
Székesfehérvári Szent István Király Múzeum rekonstrukció
programja
K-12 Mesterszalon kialakítása

21
23
24

A Millenniumi Pavilon felújítása és egyes kapcsolódó fejlesztések
A József Attila Színház rekonstrukciójával összefügg
beruházások elkészítése
Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései

25
26

2 575,1
10,2

240,0

286,0

908,0
100,0

386,7

1 129,7
5 080,0

Debrecen 2030 koncepció kulturális beruházásai

21

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Központi kezelés elirányzatok

1

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1

Családi támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
2

Családi pótlék

309 309,7

654,1

6 764,8

0,3

Gyermekgondozást segít ellátás

57 145,8

136,5

Gyermeknevelési támogatás

11 040,8

40,0

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

3 197,9

0,9

Életkezdési támogatás

8 090,9

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

3 131,1

18,1

711,0

279,3

Szolgálati járandóság

70 822,3

3,4

Korhatár eltti ellátás, balettmvészeti életjáradék

22 100,8

Anyasági támogatás

Gyermektartásdíjak megellegezése
Korhatár alatti ellátások

1
2
3

Jövedelempótló és jövedelemkiegészít szociális támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
4

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése
Mezgazdasági járadék

7 751,4
1 082,3

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

35 931,0

13,1

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

13 624,9

2,1

Házastársi pótlék
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása,
Lakbértámogatás)
Megváltozott munkaképességek kereset-kiegészítése
Járási szociális feladatok ellátása

2 086,4
18,9
298,2

2,5

81 248,5

189,8

17 222,2

89,8

Különféle jogcímen adott térítések

1
2
4
5

Közgyógyellátás
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

Folyósított ellátások utáni térítés

1 917,3

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1
1
2
4
1
5

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
Ingatlanvagyon értékesítésébl befolyó bevételek
Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek
Az Emberi Erforrások Minisztériuma tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az Emberi Erforrások Minisztériuma rábízott vagyonába
tartozó társaságok tkeemelése, pótbefizetése
Az Emberi Erforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó
társaságok bevételei

33,0
185,5

408,0

9489
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1

2020. évi teljesítés

XX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel
0,3

Az Emberi Erforrások Minisztériuma rábízott vagyonába
tartozó társaságok osztalékbevételei

XX. EMBERI ERFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XX. fejezet összesen

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

3 674 409,9

1 144 954,6

-2 529 455,3

461 341,5

59 780,5

-401 561,0

0,0

0,0

0,0

4 135 751,4

1 204 735,1

-2 931 016,3
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2020. évi teljesítés

XXI . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
1

Miniszterelnöki Kabinetiroda

1

721,0

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

4 085,6

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

759,2

Dologi kiadások

478,8

Egyéb mködési célú kiadások

331,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

91,2

Beruházások
Nemzeti Kommunikációs Hivatal

1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

404,9
78,2

Dologi kiadások

239,8

Egyéb mködési célú kiadások

177,1

Felhalmozási költségvetés

6
3
20

259,5

5,4

Beruházások
Nemzeti Koncessziós Iroda

230,6

Fejezeti kezelés elirányzatok

1

Célelirányzatok

1
2
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
21
23
25
26
21

Kormányfi protokoll

111,6

Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos
feladatok
Batthyány Lajos Alapítvány mködéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális
értékek megrzése és fejlesztése (2019. évi maradvány)
Turisztikai célelirányzat

47 910,4

900,5

765,5

1,0

0,1

Turisztikai fejlesztési célelirányzat

73 777,9

2 317,0

171 167,5

7 658,9

5,9

1 183,8

Közösségépít kezdeményezések támogatása
Kommentár Alapítvány támogatása

88,0

6 412,4

2,3

84,7

82,3

843,5

1,2

102,6
302,9

4 665,6

Aktív Magyarországért felels kormánybiztos tevékenységével
összefügg feladatok
Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtése
Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program

4 022,5

1 527,0

7,4

Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások

1 399,9

0,9

6 361,9

95,1

Magyar Corvin-lánc Testület támogatása

82,4

4,5

1 094,7

Nemzetközi tagdíjak

53,6

216,3

1 229,5

23,9

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt
Felelsség Társaság
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. mködtetése

1 138,5

65,0

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása

8 517,3

6 808,2

770,8

5,0

1 000,0

Központi kezelés elirányzatok

2
1
2
3

0,3

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és kiadások
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggakorlása alá
tartozó társaságok támogatása
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó társaságok tkeemelése, pótbefizetése
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

900,0
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1
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XXI . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

2 377,0

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó társaságok tkeemelése, pótbefizetése

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai mködési költségvetés

153 613,9

4 158,9

-149 455,0

Hazai felhalmozási költségvetés

198 414,3

7 763,0

-190 651,3

0,0

0,0

0,0

352 028,2

11 921,9

-340 106,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXI. fejezet összesen

9492
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XXII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
1

Miniszterelnöki Kormányiroda

1

482,6

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

3 145,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

537,6

Dologi kiadások

477,8
82,9

Egyéb mködési célú kiadások
Szerencsejáték Felügyelet

1

0,4

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

886,9

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

151,2

Dologi kiadások

230,6
8,0

Egyéb mködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
19

Beruházások

111,3

Felújítások

149,8

Fejezeti kezelés elirányzatok

1

Célelirányzatok

1
3
4
5
6
7
8
9
10

Felels játékszervezési tevékenység támogatása

132 291,8

Autópálya rendelkezésre állási díj
Hozzájárulás a Mvészetek Palotájának mködtetéséhez
Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. mködtetése

Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zrt. mködési támogatása
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
mködtetése
Állami többletfeladatok
Eiffel Mhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a
Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása
MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkören Mköd
Részvénytársaság (VBÜ)
Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása

17

1 - 19. cím összesen:

20

68,4
755,1

45,0

0,9

4 913,2

800,0

103,1

141,8

44 000,0
363,8

16 779,4

1 670,8

1 524,4

1,2

1,2

202 321,2

536,8

19 564,8

Kormányzati Ellenrzési Hivatal

1

0,8

Kormányzati Ellenrzési Hivatal

1

3,7

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

889,5

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

159,1

Dologi kiadások

148,1
5,1

Egyéb mködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

34,8

Beruházások
20. cím összesen:

21

51,7

12 415,4

66,0

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

13

13,1

78,7

Nemzetközi tagdíjak

11
12

72,8

Központi kezelés elirányzatok

1 201,8

0,8

34,8

3,7

9493
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2
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2020. évi teljesítés

XXII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

A mezhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkören
Mköd Részvénytársaság által ellátott állami feladatok
koordinálásáért felels kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kiadások
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tkeemelése

18 050,0

Peres ügyek

1 462,7

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének
megtérítése

4 937,1

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXII. fejezet összesen

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

209 922,8

537,6

-209 385,2

37 649,6

3,7

-37 645,9

0,0

0,0

0,0

247 572,4

541,3

-247 031,1

9494
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2020. évi teljesítés

XXX . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
bevétel

Mködési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1

20,4

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

1 739,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

295,8

Dologi kiadások

405,3

Egyéb mködési célú kiadások

226,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

185,6

126,4

Beruházások

1,4

Felújítások
Fejezeti kezelés elirányzatok

2

45,8

Fejezeti tartalék

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXX. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 713,4

185,6

-2 527,8

127,8

20,4

-107,4

0,0

0,0

0,0

2 841,2

206,0

-2 635,2
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XXXI . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1

Központi Statisztikai Hivatal

1

1 134,1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 827,4

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 298,3

Dologi kiadások

3 555,5

Egyéb mködési célú kiadások

2 573,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

4 323,4

Beruházások

1,3

Felújítások

2,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
KSH Könyvtár

1

11,4

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

196,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

34,0

Dologi kiadások

93,1
4,0

Egyéb mködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
5

27,9

Beruházások

28,7

Felújítások
KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1

86,8

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

185,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

38,7

Dologi kiadások

73,3
7,2

Egyéb mködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
6

20,3

0,3

Beruházások
Fejezeti kezelés elirányzatok

1

Statisztikai Elemz Központ Korlátolt Felelsség Társaság
támogatása

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXI. fejezet összesen

832,0

3,3

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

16 718,8

1 235,6

-15 483,2

4 384,1

20,3

-4 363,8

0,0

0,0

0,0

21 102,9

1 255,9

-19 847,0
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XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1

MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

1

65,9

10,9

Mködési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

6 680,5

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

850,8

Dologi kiadások

297,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mködési célú kiadások

40,1
134,9

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

82,1

Beruházások

4,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
MTA Könyvtár és Információs Központ

1

7 347,8

17,0

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

546,9
95,0
7 298,6
24,3

Felhalmozási költségvetés

6
5

43,8

Beruházások
MTA egyéb intézmények

1

1 337,7

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

1

101,8

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

457,4
76,8
1 368,5
3,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

26,9

Beruházások

214,9

Felújítások

201,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
351,2

MTA Jóléti intézmények

1

71,2

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

384,2
66,1
227,3
0,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

21,3

Beruházások

104,8

Felújítások

1,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
23,3

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

1

34,6

Mködési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

178,9

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

33,7

Dologi kiadások

60,7

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások
Felújítások

15,5
147,2

9497
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Széchenyi Irodalmi és Mvészeti Akadémia Titkársága

1

Mködési költségvetés

1
2
3
2

10,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

1,8

Dologi kiadások

3,2

Felhalmozási költségvetés

6
6

2020. évi teljesítés

2,2

Beruházások
Fejezeti kezelés elirányzatok

1
2
3
8
10

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Mhely Alapítvány)
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

80,9
83,3
161,6

31,0

96,1
104,2

Szakmai feladatok teljesítése

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXIII. fejezet összesen

167,5

70,3

4,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

19 367,5

9 324,4

-10 043,1

935,0

239,5

-695,5

0,0

0,0

0,0

20 302,5

9 563,9

-10 738,6

9498
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XXXIV . F E J E Z E T
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Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XXXIV. MAGYAR MVÉSZETI AKADÉMIA
1

MMA Titkársága

1

24,0

MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

1
1
2
3
5
2

5 316,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

358,4
1 016,5

Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

84,4

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

930,0

Beruházások

0,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Magyar Építészeti Múzeum

1

1,1

0,1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

225,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

35,8
312,4

Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

11,3

Felhalmozási költségvetés

6
3

81,9

Beruházások
MMA Kutatóintézet

1

0,6

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

123,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

22,2
202,0

Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

1,9

Felhalmozási költségvetés

6
4

0,2

Mködési költségvetés

16,5

Beruházások
Fejezeti kezelés elirányzatok

1
2
6
7
8
11
13
20

Országos mvészeti társaságok, szövetségek támogatása

688,9

0,1

Magyar Mvészetek Háza programok

463,7

0,8

159,9

5,7

Kutatási tevékenység támogatása

190,8

Pályázati alapok

1,8

0,5

Pesti Vigadó mvészeti programok
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

1 368,0

Nemzeti Szalon programjai

34,0

Makovecz Emlékközpont

55,9

XXXIV. MAGYAR MVÉSZETI AKADÉMIA

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXIV. fejezet összesen

53,3
9,9
1,9

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

10 517,8

83,6

-10 434,2

1 198,7

0,3

-1 198,4

0,0

0,0

0,0

11 716,5

83,9

-11 632,6

9499
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XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1

NKFI Hivatal

1
1
2
3
5
2

50,0

2 019,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

354,5

Dologi kiadások

918,9

Egyéb mködési célú kiadások

369,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

2 089,9

Mködési költségvetés

108,7

Beruházások

6,0

Felújítások
Fejezeti kezelés elirányzatok

1
4
5

Nemzetközi tagdíjak

3 106,3

MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó
beruházások támogatása
Nemzeti Laboratóriumok

3 000,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXV. fejezet összesen

5 874,1

2 470,0

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

15 642,6

2 089,9

-13 552,7

2 584,7

50,0

-2 534,7

0,0

0,0

0,0

18 227,3

2 139,9

-16 087,4
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XXXVI . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve
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XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
1

ELKH Titkársága

1

0,4

Mködési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

703,2

Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

113,2

Dologi kiadások

340,4

Felhalmozási költségvetés

6
2

81,5

Beruházások
ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek

1

23 839,8

1 315,3

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

27 185,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 673,2
14 770,0

Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

2 860,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

4 367,5

Felújítások

1 202,7
17,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások
ELKH Támogatott kutatóhelyek

1

200,6

23,1

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

3 519,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

616,2

Dologi kiadások

960,4

Egyéb mködési célú kiadások

71,0

Felhalmozási költségvetés

6

359,7

Beruházások

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XXXVI. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

55 814,1

24 040,8

-31 773,3

6 028,6

1 338,4

-4 690,2

0,0

0,0

0,0

61 842,7

25 379,2

-36 463,5
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XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1
2

Nemzetközi pénzügyi szervezetektl felvett devizahitelek kamata

22 250,2

Egyéb devizahitelek kamata

1
3
3

Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek
felé
Egyéb devizahitelek

69,0
1 735,4
1 080,3

Nemzetközi pénzügyi szervezetektl felvett hitel kamatjelleg
bevétele
Devizakötvények kamatelszámolásai

2
1

Nemzetközi devizakötvények

1
2

208 463,3

Devizakötvények kamata
Belföldi devizakötvények

1
3

Devizakötvények kamata
Egyéb devizamveletek kamatelszámolásai

2

3 556,1

150,3

1 257,9

1 006,5

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Forinthitelek kamatelszámolásai

1

Nemzetközi pénzügyi szervezetektl felvett forinthitelek kamata

2

24 836,5

Államkötvények kamatelszámolása

1

Piaci értékesítés államkötvények kamatelszámolásai

1
2
2
3

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
Lakossági kötvények

631 737,4

228 601,5

264 245,5

9 908,6

Nem piaci értékesítés államkötvények kamatelszámolása

7,8

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

1
2
4
5

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

1 963,9

2,0

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

67 529,6

28,1
172,7

Repóügyletek kamatelszámolásai

6 247,2

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai

3

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

1

Jutalékok és egyéb költségek

1
2
3
2
3

Deviza elszámolások

9 473,2

Forint elszámolások

28 731,8

Magyar Államkincstár függ ügynök elszámolások
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

2 344,6

Adósságkezelés költségei

1 363,9

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

0,1

2 599,2

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 272 165,3

247 197,3

-1 024 968,0

Hazai felhalmozási költségvetés

0,0

0,0

0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés

0,0

0,0

0,0

1 272 165,3

247 197,3

-1 024 968,0

Hazai mködési költségvetés

XLI. fejezet összesen

9502
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bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1

Vállalkozások költségvetési befizetései

1
3
4
5
6
7
8
9

406 524,6

Társasági adó
Hitelintézeti járadék

39,4

Pénzügyi szervezetek különadója

65 964,6

Cégautóadó

37 779,2
1 690,5

Egyszersített vállalkozói adó
Bányajáradék

30 733,6

Játékadó

35 026,8

Ökoadó

2
10
11
12
14
15
16
17
18

5 591,5

Környezetterhelési díj
Egyéb befizetések

405,1

63 622,5

Energiaellátók jövedelemadója
Rehabilitációs hozzájárulás

108 157,3

Kisadózók tételes adója

158 198,6

Kisvállalati adó

83 382,1

Közmadó

52 501,7

Korkedvezmény-biztosítási járulék
Reklámadó

2

15 750,6

0,6
333,4

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1
2
3
4
5
6
7

Általános forgalmi adó

4 669 039,8

Jövedéki adó

1 196 048,3
19 522,8

Regisztrációs adó

56 713,6

Távközlési adó

217 761,0

Pénzügyi tranzakciós illeték

98 549,9

Biztosítási adó

9 913,8

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

3

Lakosság költségvetési befizetései

1
2
4
5
6

2 527 742,3

Személyi jövedelemadó

6 793,0

Egyéb lakossági adók

207 182,2

Lakossági illetékek

51 526,8

Gépjármadó
Magánszemélyek jogviszony megsznéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj

7
4

48,5
20,4

Egyéb költségvetési bevételek

1

Vegyes bevételek

8
9
10
11
2

Egyéb vegyes bevételek

40 623,3

Kezesség-visszatérülés

3 267,8

Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés
Hulladék szükségellátás során befolyt bevétel befizetése

3,2
2 168,0

Központosított bevételek

1
2
3
4
5
6

Bírságbevételek

52 009,8

Termékdíjak

77 079,6

Egyéb központosított bevételek
Megtett úttal arányos útdíj

20 555,1
217 135,7

Hulladéklerakási járulékból származó bevétel

15 215,7

Idalapú útdíj

62 183,2

2,2

9503
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XLII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Költségvetési befizetések

1
2
4
5
6

34 364,2

Központi költségvetési szervek

9 666,7

Önkormányzatok befizetései

6

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése

21 177,8

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

58 114,6

Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése

17 750,0

Uniós programok bevételei

1

Kohéziós Operatív Programok

1

Tárgyévet megelz években teljesített kiadások uniós bevétele
(KOP)
Vidékfejlesztési Program (VP)

318 583,8

1 105 025,9

1

Tárgyévet megelz években teljesített kiadások uniós bevétele
(VP)
Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP)

37 684,8

23 478,8

43 380,0

84 740,8

1 078,6

1 221,4

719,4

567,8

38 338,2

21 112,4

10

2
11

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

1
2
12

Tárgyévet megelz években teljesített kiadások uniós bevétele
(MAHOP)
Tárgyévi kiadások uniós bevétele (MAHOP)
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek

1
13
2
7

Tárgyévet megelz években teljesített kiadások uniós bevétele
(CEF)
Egyéb programok

5 177,3

Tárgyévi kiadások uniós bevétele (egyéb programok)
Egyéb uniós bevételek

2
4

15 861,5

Vámbeszedési költség megtérítése

1 946,3

Uniós támogatások utólagos megtérülése

8

Tke követelések visszatérülése

1

19,2

Kormányhitelek visszatérülése

24
25
26
27
28
29

Babaváró támogatás banki költségtérítés
Babaváró támogatás tartozások elengedése
Babaváró támogatás kamattámogatása

6 458,2
4 010,6
28 181,9

Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása

1 856,9

Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

1 312,7

Lakástámogatások

1

Egyéb lakástámogatások

31
32

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

17 227,5
65 025,1

Egyéb költségvetési kiadások

1

Vegyes kiadások

4
6
11
12
19
22
28
33
4
5

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

297,2
50,7

Egyéb vegyes kiadások

7 455,3

1% SZJA közcélú felhasználása

9 708,8

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

25,0
2 254,2

Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészít finanszírozása
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

27 555,5

MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységbl ered fizetési
kötelezettség
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteibl ered fizetési
kötelezettség

2 740,5
9 164,4

234 266,9

9504
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7
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Mködési
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Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

2 051,3
14,5

Pénzbeli kárpótlás

1
2
3
35

Pénzbeli kárpótlás
Az 1947-es párizsi békeszerzdésbl ered kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

553,4

0,8

1 600,3

0,1

40,5

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

5
2

36

70 889,0

2020. évi kompenzáció támogatása

0,4

Járulék címen átadott pénzeszköz

463 365,0

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

117 734,2

Egyéb mködési kiadások támogatása

1,2

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
Nemzetközi tagdíjak

1
1
3
4
8
9
2

2 228,7

IBRD alaptkeemelés
CEB tagdíj
Bruegel tagdíj

3,2
36,3

AIIB alaptke hozzájárulás

1 234,6

NBB tkeemelés

1 938,0

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1
2
3
1
3
37

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás
Egészségbiztosítási Alap támogatása

3
4
9
10

1 548,7

IDA alaptke-hozzájárulás
IMF segélyprogramban való részvétel kamattámogatása
A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb
kiadások
Az NBB magyarországi székhelyének létesítésével kapcsolatos
tkeemelés
Egyéb kiadások

82,3

3 327,5
393,6

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

1
2
3
4
41
42

ÁFA alapú hozzájárulás

56 547,4

GNI alapú hozzájárulás

358 857,6

Brit korrekció
Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítend bruttó GNI
csökkentés
Követeléskezelés költségei

31 118,3
3 241,4
0,1

Alapok támogatása

1
2
3
5
43

XLII . F E J E Z E T

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteibl
ered fizetési kötelezettség
A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességbl ered fizetési
kötelezettség
Kormányzati rendkívüli kiadások

14

2020. évi teljesítés

Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

2 444,9

Bethlen Gábor Alap támogatása

54 514,4

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

75 072,6

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása

34 626,6

Központi Maradványelszámolási Alap

81 568,6

295,8
339 109,2

9505
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLII. fejezet összesen

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

1 457 340,0

11 113 989,3

9 656 649,3

326 408,8

2,2

-326 406,6

0,0

1 681 109,2

1 681 109,2

1 783 748,8

12 795 100,7

11 011 351,9

9506

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 208. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- El- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. elir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2020. évi teljesítés

XLIII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
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XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és
kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek

1
1

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek

1
2
3
4
5
6
2

Ingatlan értékesítésbl származó bevételek

11 641,1

A Nemzeti Eszközkezel Program keretében megszerzett
ingatlanok értékesítésébl származó bevételek
Egyéb eszközök értékesítésbl származó bevételek

16 127,5

0,1

2 944,5
1 924,3

Bérleti díjak

747,3

A Nemzeti Eszközkezel Program keretében megszerzett
ingatlanok bérleti díja
Vagyonkezeli díj

2 150,8

Társaságokkal kapcsolatos bevételek

1
2
3

Tulajdoni részesedések értékesítésébl származó bevétel

1 005,3

Osztalékbevételek

3 002,5

2 505,6

Egyéb bevételek

1
2
2

Az Európai Uniós finanszírozású projektek megellegezéseinek
visszatérülése
Vegyes bevételek

34,4

1 938,8

2 153,3

117,6

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

1

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
2
1
3
4
5
6
3
1
2
3
4

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

569,2

51,1

A Nemzeti Eszközkezel Program keretében végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlanberuházások
Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és
beruházások
Ipari parkok kialakítása, fejlesztése

4 996,0
2 000,0
35 000,0

Hungexpo fejlesztése
Az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása

5 784,1

Az MNV Zrt. által kezelt ingatlanok rzése

3 939,8

A Nemzeti Eszközkezel Program keretében megszerzett
ingatlanok fenntartása
Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása

2 500,0

A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos
támogatás
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tkeemelés,
pótbefizetés
Az MNV Zrt. mködésének támogatása
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
támogatása
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása
A Nemzeti Eszközkezel Zrt. mködésének támogatása és
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

23 650,0

151,8
556,6

7,8

63 808,5

7 908,0
2 199,8
21 444,7
2 500,0

Az állam tulajdonosi felelsségével kapcsolatos
környezetvédelmi feladatok finanszírozása
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása

2 675,3

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan
terhel egyéb kiadások
Tanácsadók, értékbecslk és jogi képviselk díja

3 470,9

514,7

2 045,5

5 482,3
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5
6
7
8
9
2

1
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2
3
2

2
3
4
5
6
7
8
9

5
6

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

328,6

Eljárási költségek

507,7

Állami vagyon felmérése

882,9

10 148,1

ÁFA elszámolás
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása

1 228,9

199,1

169,1

2 924,1

Egyéb vagyonkezelési kiadások

Szerencsejáték koncessziós díj

5 024,8

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

2 306,0
96,7

Infrastruktúra koncessziókból származó díj

21 500,0

Osztalékbevétel

777,9

Egyéb bevételek

587 604,0

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
tkeemelése, pótbefizetése
Magyar Közút Nonprofit Zrt. tkeemelése

6 429,3
1 803,0

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
támogatása
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
bérfejlesztésének ellentételezése
Az NHKV Zrt. támogatása

46 460,0

A regionális víziközm társaságok támogatása

32 860,4

Az MFB Zrt. mködésének támogatása
Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások

4 161,8

880,7

10 770,2

25,0
4 138,8

26 085,9

640,0

Egyéb kiadások
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

2

Mködési
bevétel

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

1

4

Mködési
kiadás

Koncessziós díjak

1
2
3

1 283,9

2 679,7

13 000,0

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tkeemelése
A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

1 077,7

400,0

A frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek

1
8

XLIII . F E J E Z E T

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

1

3

2020. évi teljesítés

128 806,4

Távközlési koncessziókból származó díj
A MÁV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

4 170,3

Kiadás

Bevétel

Hazai mködési költségvetés

163 563,8

201 471,7

37 907,9

Hazai felhalmozási költségvetés

787 322,6

4 562,1

-782 760,5

0,0

0,0

0,0

950 886,4

206 033,8

-744 852,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLIII. fejezet összesen

Egyenleg

9508
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek

1
2
3
4

5,2

Ingatlan értékesítésébl származó bevételek

83,2

Vagyonkezeli díj

189,3

Egyéb bevételek

2

1 122,6

3 328,4

Haszonbérleti díj

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

1
2
3
4

2,1

Termföld vásárlás

3 051,8

8 268,0

Életjáradék termföldért
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

395,2

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1
2
3
4
6
7

Tanácsadók, értékbecslk és jogi képviselk díja

878,4
130,7

Eljárási költségek, díjak
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés

1 042,4

Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése

750,8

Egyéb vagyonkezelési kiadások

427,5
932,5

Értéknövel beruházások megtérítése

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLIV. fejezet összesen

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

11 895,1

3 606,1

-8 289,0

3 984,3

1 122,6

-2 861,7

0,0

0,0

0,0

15 879,4

4 728,7

-11 150,7

9509
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XLV. KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI
BERUHÁZÁSOK
1

Egyedi magasépítési beruházások

1
2
7

Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása
Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása

8
9
10
11
12

1
2
3

19
20
21
22
2
1
2
3
4
5
6
9
10
3
4

1
8

3 383,6
1 320,5

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete
rekonstrukciójának megvalósítása
A Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Programban
érintett belügyi ingatlanok kiváltásának elkészítése
Debreceni Fnix Csarnok felújításának elkészítése és
megvalósítása
Tatabánya multifunkciós csarnok elkészítése és megvalósítása

1 542,1

7 570,3

Szegedi kézilabdacsarnok elkészítése és megvalósítása

1 505,5

2 930,5

Kútvölgyi Klinikai Tömb Bels és Küls Klinikai Tömbben való
elhelyezésének megvalósítása
Egészségtudományi Kar bvítésének és a Hagyományos Kínai
Orvoslás Részleg kialakításának megvalósítása
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika mtéti épülete
rekonstrukciójának megvalósítása
Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia
örökösföldi edzközpont elkészítése
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
elhelyezése beruházásának elkészítése
Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia elkészítése
és megvalósítása
Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
elkészítése és megvalósítása
Külügyi és Külgazdasági Intézet elhelyezését szolgáló ingatlan
felújításának elkészítése
Programszer magasépítési beruházások
Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének elkészítése és
megvalósítása
Tanterem fejlesztések elkészítése és megvalósítása

110,5
54,3

3 291,6

3 640,7
115,5

427,7
217,9
62,7
37,5
66,7

1 952,7

9 454,1
35,8

119,8

443,7

1 124,3

4 360,4

Tornaterem fejlesztések megvalósítása

595,7

1 981,4

Tanuszoda fejlesztések megvalósítása

293,1

1 630,2

Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása

52,1

192,8
1 000,3

Budapesti agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken
mköd köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek
elkészítése
Sportpark beruházások megvalósítása
Budapesti felsoktatási intézmények gyakorló intézményei
beruházásainak elkészítése
A Beruházási Ügynökség mködésének támogatása
A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb
kiadások
Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek

6

6 991,5

759,0

A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges
beruházás megvalósítása
Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt elkészítése és megvalósítása

13

15

7 062,0

Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósításával kapcsolatos
bevételek
A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb
bevételek

3 540,1
16,0
5 100,0
204,7

61,3

2 319,0
97,4
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XLV. KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai mködési költségvetés

20 426,5

97,4

-20 329,1

Hazai felhalmozási költségvetés

52 822,1

2 319,0

-50 503,1

0,0

0,0

0,0

73 248,6

2 416,4

-70 832,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLV. fejezet összesen
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XLVI. JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP
2
3
4

Pénzintézeti szektor hozzájárulása

54 532,7

Kiskereskedelmi adó

47 636,9

Gépjármadó központi költségvetésbe átirányított része

33 817,2

XLVI. JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai mködési költségvetés

0,0

135 986,8

135 986,8

Hazai felhalmozási költségvetés

0,0

0,0

0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés

0,0

0,0

0,0

0,0

135 986,8

135 986,8

XLVI. fejezet összesen
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Cím Al- Jog- Jog- El- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Elszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. elir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2020. évi teljesítés

XLVII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
2

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

1

Aktív támogatások

1
2
4
5
6
7

8 605,0

19 756,8

5 603,0

Álláskeresési ellátások

122 939,3

Bérgarancia kifizetések

3 262,3

Mködtetési célú kifizetések

1 163,1

Költségvetési befizetés

2
8
14

17 750,0

Egyéb költségvetési befizetés
Start-munkaprogram

112 934,7

11 799,5

84 554,7

62,9

EU-s el- és társfinanszírozás

4
15
25
26

2014-2020-as idszak munkaerpiaci programjainak
elfinanszírozása
Munkahely-megtartási program

44 406,9
118 299,2

532,3

Területi egyéb bevétel

1 621,0

597,6

Központi egyéb bevétel

3 018,9

Elfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése
Egyéb bevétel

1
2
3

36

19 687,1

Passzív kiadások

1

31
33
35

Foglalkoztatási és képzési támogatások
Szakképzési és felnttképzési támogatások

402,9

Szakképzési és felnttképzési egyéb bevétel

0,8

105 783,3

Szakképzési hozzájárulás

178,1

Bérgarancia támogatás törlesztése

228 352,9

Egészségbiztosítási és munkaerpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillet hányada
Költségvetési támogatás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
XLVII. fejezet összesen

2 444,9

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

426 454,9

460 101,2

33 646,3

26 070,4

1 130,7

-24 939,7

0,0

0,0

0,0

452 525,3

461 231,9

8 706,6
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szám csop. szám csop. elir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2020. évi teljesítés

LXII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
1
2
3
4
19
20
23

Kutatási Alaprész
Innovációs Alaprész

37 200,4

4 105,1

100 970,3

10 716,5

Befizetés a központi költségvetésbe

21 177,8

Alapkezelnek átadott pénzeszköz

1 902,8

50,0

Innovációs járulék

88 797,2

Egyéb bevételek
Költségvetési támogatás

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXII. fejezet összesen

1 067,9

48,2

34 626,6

295,8

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

161 251,3

124 491,7

-36 759,6

14 871,6

344,0

-14 527,6

0,0

0,0

0,0

176 122,9

124 835,7

-51 287,2
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LXV . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2

Költségvetési támogatás

3
3
4
5
6
7
8
9

54 514,4

Eseti támogatás
Egyéb bevétel

81 568,6

3 313,4

Nemzetpolitikai célú támogatások

41 829,6

Mködtetési célú kifizetések

2 877,0

Rákóczi Szövetség támogatása

2 078,0

Egyéb kiadások

633,1
85 062,1

3 222,0

3,5

Magyarság Háza program támogatása

310,8

Határtalanul! program támogatása

13,0

4 302,2

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Kiadás

Bevétel

Hazai mködési költségvetés

51 401,1

57 827,8

6 426,7

Hazai felhalmozási költségvetés

88 297,1

82 201,7

-6 095,4

0,0

0,0

0,0

139 698,2

140 029,5

331,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXV. fejezet összesen

Egyenleg
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szám
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név

2020. évi teljesítés

LXVI . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1
1
2
2
3
4

2 293,7
653,5

Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövel programja
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása

2 200,0

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bvítése, felújítása

7 326,0

Nukleáris létesítmények leszerelésének elkészítése

1
5

7
15

159,9

Paksi Atomerm leszerelésének elkészítése
RHK Kft. mködése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
Ellenrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
Alapkezelnek mködési célra

6

6 007,0
859,7

371,9

83,5

Nukleáris létesítmények befizetései

1
16
18
19

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
fejlesztése
Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása

25 466,5

MVM Paksi Atomerm Zrt. befizetése
Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

2,4

Költségvetési támogatás

75 072,6

Egyéb bevételek

967,8

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXVI. fejezet összesen

4 118,2

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

6 950,2

101 509,3

94 559,1

13 005,0

4 118,2

-8 886,8

0,0

0,0

0,0

19 955,2

105 627,5

85 672,3
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szám szám
név
név

2020. évi teljesítés

LXVII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
bevétel

Mködési
kiadás

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1
2
4
6
7
9

Alapból nyújtott támogatások

11 851,1

Mködési kiadások

823,7

Kulturális célú központi költségvetési szervek mködési
kiadásainak támogatása
Egyéb bevételek

345,0

40,5

238,8

Játékadó NKA-t megillet része

12 866,7

Szerzi jogi törvény alapján a közös jogkezelktl származó
befizetések

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés
Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXVII. fejezet összesen

3 251,6

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

13 019,8

16 357,1

3 337,3

40,5

0,0

-40,5

0,0

0,0

0,0

13 060,3

16 357,1

3 296,8
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2020. évi teljesítés

LXXI . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

1 703 512,6

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillet része és
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
Biztosítotti nyugdíjjárulék

2
1

1 536 379,2

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

3

Egyéb járulékok és hozzájárulások

2
5

673,8

Megállapodás alapján fizetk járulékai

18 795,9

Egyszersített foglalkoztatás utáni közteher

5
6

4 763,0

Késedelmi pótlék, bírság
Költségvetési hozzájárulások

7

70 889,0

Tervezett pénzeszköz-átvétel

7

Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

3

5 332,8

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

2

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1

Nyugellátások

1

Öregségi nyugdíj

1
2
3

2 966 781,6
287 337,7

Nk korhatár alatti nyugellátása
Hozzátartozói nyugellátás

1
2
4

29 457,9

Árvaellátás

360 409,6

Özvegyi nyugellátás
Egyösszeg méltányossági kifizetések

2
5

585,3

Egyszeri segély

302,8

Nyugdíjprémium céltartalék

4

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

2
3
3

Korhatár felettiek öregségi nyugdíja

Postaköltség

5 188,4

Egyéb kiadások

1 077,8

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1,4

52,4

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

3 651 142,5

3 340 398,7

-310 743,8

Hazai felhalmozási költségvetés

0,0

0,0

0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés

0,0

0,0

0,0

3 651 142,5

3 340 398,7

-310 743,8

Hazai mködési költségvetés

LXXI. fejezet összesen
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2020. évi teljesítés

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

670 548,5

Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillet része és
munkáltatói egészségbiztosítási járulék
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

2
3

1 042 910,8

Egyéb járulékok és hozzájárulások

1
2
4
5

33 908,7

Egészségügyi szolgáltatási járulék

272,7

Megállapodás alapján fizetk járulékai

40 775,1

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

286,6

Egyszersített foglalkoztatás utáni közteher

4
5
6

490,1

Egészségügyi hozzájárulás

2 659,0

Késedelmi pótlék, bírság
Költségvetési hozzájárulások

2
6
10
7

5 400,0

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás
Járulék címen átvett pénzeszköz

463 365,0

Tervezett pénzeszköz-átvétel

117 734,2

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

1
2
3
7

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

605,0

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

8 146,0

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

2 088,7

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

1
2
8
1
2
11

38 561,4

Szerzdések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések
Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek
Nemzetközi egyezménybl ered ellátások megtérítése

63 014,8

7 683,8

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

88,9

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

1
2
12
13

65,7

Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással
kapcsolatos ellenrzésekbl ered visszafizetések
Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése

104,2
2,8

Baleseti adó

58 670,1

Népegészségügyi termékadó

2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

1
2

Csecsemgondozási díj

1
2
3
3

3

Táppénz
Gyermekápolási táppénz
Baleseti táppénz

135 599,4
6 541,4
14 629,5

Betegséggel kapcsolatos segélyek

4
4
5
6
7

78 205,8

Táppénz

Egyszeri segély
Kártérítési járadék
Baleseti járadék

449,8
689,1
8 070,6

Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj

228 060,4

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

276 292,5

Természetbeni ellátások

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel
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1

2020. évi teljesítés

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

Mködési
kiadás

Mködési
bevétel

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

Gyógyító-megelz ellátás

1
2
3
4
5
8
13
15
17
18

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

26 548,3

Fogászati ellátás

42 518,4

Otthoni szakápolás
Betegszállítás és orvosi rendelvény halottszállítás
Mvesekezelés
Célelirányzatok
Mentés

2
3
4

139 531,9

Védni szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

6 493,5
10 790,6
27 771,1
304 595,2
43 735,8

Laboratóriumi ellátás

23 876,0

Összevont szakellátás

986 371,2

Gyógyfürd és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
Anyatej-ellátás

2 232,7
71,2

Gyógyszertámogatás

1

Gyógyszertámogatás kiadásai

5

407 936,7

Gyógyászati segédeszköz támogatás

1
2
3

Kötszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

6
7

Utazási költségtérítés
Nemzetközi egyezménybl ered és külföldön történ, tervezett
ellátások kiadásai
Sürgsségi ellátás EGT-n, Svájcon belül

1
2
4
5

Sürgsségi ellátás EGT-n kívül
Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások
Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhet
egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4
4

9 227,7
614,5
61 428,8
3 508,9

18 350,9
316,8
202,2
2 175,7

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1
2
3
7
8

Kifizethelyeket megillet költségtérítés

3 134,5

Postaköltség

3 123,5

Egyéb kiadások

3

326,6

Gyógyszertárak juttatása

4 100,0

Gyógyszertárak szolgáltatási díja

4 500,0

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás

5

9,4

104,0

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

1

1 595,1

Központi hivatali szerv

1

244,5

Mködési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb mködési célú kiadások

4 233,5
769,8
2 377,9
381,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

836,1

Felújítások

5,1

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7,5
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2020. évi teljesítés

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt elirányzat neve

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Hazai mködési költségvetés
Hazai felhalmozási költségvetés

Mködési
bevétel

Mködési
kiadás

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

2 889 793,2

2 559 081,2

-330 712,0

848,7

244,5

-604,2

0,0

0,0

0,0

2 890 641,9

2 559 325,7

-331 316,2

Kiadás

Bevétel

Európai uniós fejlesztési költségvetés
LXXII. fejezet összesen

Központi alrendszer
Hazai mködési költségvetés

Felhalmo- Felhalmozási kiadás zási bevétel

21 125 541,8

Egyenleg

20 540 991,0

-584 550,8

Hazai felhalmozási költségvetés

5 173 919,0

692 795,7

-4 481 123,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés

2 032 617,5

1 786 973,6

-245 643,9

28 332 078,3

23 020 760,3

-5 311 318,0

Központi alrendszer összesen

„A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének
alakulása
millió forintban
Sorszám
1.

1.1

1.2
2.
3.
4.
5.
Összesen

Megnevezés
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
(A települési önkormányzatok működésének támogatása,
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása,
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása,
Polgármesteri illetmények támogatása)
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Eredeti
előirányzat
173 601,4

Módosított
előirányzat
168 722,4

168 113,3
5 488,1
191 479,9

163 234,3
5 488,1
188 460,1

163 233,3
5 488,1
188 460,1

163 672,8
82 482,2
14 743,1
625 979,4

160 437,1
71 364,0
14 765,1
603 748,7

160 435,3
71 363,4
14 764,3
603 744,5

Teljesítés
168 721,4
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„A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása
millió forint
Sorszám
1.
1.1.
1.2.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
2.8.
2.12.
3.
3.3.
3.13.
3.14.
Összesen

Megnevezés
A helyi önkormányzatok általános feladatainak
működési célú támogatása
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi
önkormányzat általi ellátásának támogatása
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési
feladat támogatása
A települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatása
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű
közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása
Önkormányzatok rendkívüli támogatása
Önkormányzati elszámolások
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi
áthúzódó és 2020. évi kompenzációja
A települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak működési célú
támogatása
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása
Szociális ágazati összevont pótlék és egyészségügyi
kegészítő pótlék
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak
működési célú támogatása
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális
feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
kiegészítő támogatása
Kulturális illetménypótlék

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

36 354,2

46 003,1

42 146,7

4 500,0

2 000,0

2 000,0

100,0

835,7

835,7

12 000,0

12 000,0

12 000,0

2 050,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

280,0

280,0

173,0

8 000,0
6 137,2

7 537,5
21 912,9

7 537,4
18 168,0

2 987,0

1 137,0

1 132,6

21 941,1

27 351,1

27 345,8

5 000,0

5 000,0

4 996,3

16 941,1

22 351,1

22 349,5

26 669,5

15 616,2

15 615,3

1 920,0

1 920,0

10 838,2

10 838,2

2 858,0
88 970,4

2 857,1
85 107,8

1 920,0
21 144,5
3 605,0
84 964,8
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„A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és pénzforgalmi
teljesítésének alakulása
millió forint
Sorszám
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.

Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása

2.2.2.

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

2.2.3.
2.3.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények
szakmai támogatása
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston
Program)
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek
tulajdonosainak kártalanítása
Pannon Park beruházási projekt támogatása
Normafa Park program támogatása
Megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Monor okos város projekt támogatása
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata
mélygarázs építésének támogatása
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata
forgalomtechnikai fejlesztési feladatainak támogatása
Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása
Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása
Fejlesztések támogatása Szanticskán
Erzsébetvárosi fejlesztések támogatása
Bölcsőde- és óvodafejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII.
kerületében
Budapest Főváros VIII. kerületi Horváth Mihály tér fejlesztésének
támogatása
Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
előtti parkoló fejlesztésének támogatása
Közbiztonsági fejlesztések támogatása Budapest Főváros VIII.
kerületében
Önkormányzati bérlakásfejlesztések támogatása Budapest VIII.
kerületében
Budapest Főváros IX. kerületi József Attila-Lakótelepi Közösségi
Ház felújításának támogatása

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Eredeti
előirányzat
22 002,5
390,0
6 000,0

Módosított
előirányzat
15 108,0
390,0
9 000,0

2 000,0

3 000,0

2 971,1

500,0

500,0

499,4

3 500,0
1 500,0

5 500,0
2 400,0

5 498,9
2 399,0

806,0

806,0

799,7

300,0
136,0

300,0
136,0

293,7
136,0

370,0

370,0

370,0

Teljesítés
15 021,0
350,7
8 969,4

300,0

30,0

20,2

3 143,0
620,0
300,0
523,3

0,0
310,0
0,0
0,0

0,0
310,0
0,0
0,0

1 200,0

0,0

0,0

225,0

0,0

0,0

970,0
3 000,0
42,0
100,0

235,0
1 500,0
0,0
0,0

235,0
1 500,0
0,0
0,0

200,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

95,0

0,0

0,0

620,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

2.22.

Csemő-Cegléd közötti kerékpárút kiépítése I. ütemének támogatása

100,0

0,0

0,0

2.23.

Óvodafejlesztés és ravatalozó kialakítás támogatása Dabason
Ispánki szennyvízelvezető-tisztító rendszer működőképessége
helyreállításának támogatása
Jászapáti Tölgyes Strandfürdő fejlesztésének támogatása
Kőszegi Dózsa György utca felújításának támogatása
Ravatalozó kialakításának támogatása Nagybarcán
Vadkerti-Tó Kemping felújításának támogatása Soltvadkerten
Pihenőpark fejlesztés támogatása Tárnokon
Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújításának támogatása
Tiszajenői temetőhöz vezető önkormányzati útszakasz
aszfaltozásának támogatása
Vis maior támogatás

120,0

0,0

0,0

474,0

237,0

237,0

200,0
100,0
80,0
100,0
20,0
80,0

100,0
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0

100,0
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0

84,2

0,0

0,0

2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
3.
Összesen

6 100,0

3 750,0

3 718,2

28 102,5

18 858,0

18 739,2
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5. melléklet a 2021. évi CXVI. törvényhez
Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

Megnevezés

Indikatív forráskeret a
teljes időszakban*

Kötelezettségvállalási
állomány
2014. január 1. és 2020.
december 31. között

Központi költségvetési
forrás

EU forrás

7 922 169 133
587 301 382
3 476 987 001
3 331 800 000
2 973 298 374
2 612 789 000
794 773 905
93 882 921
3 772 751 647
29 750 418

2 715 938,1
162 838,7
1 190 453,3
1 170 031,1
1 129 751,1
917 533,1
279 100,8
32 968,9
1 204 746,5
13 729,4

millió forint**
2 782 028,1
206 242,6
1 221 013,5
1 170 028,2
1 044 133,2
908 184,8
283 987,4
35 073,6
1 324 877,2
10 447,5

25 107 756 690

25 595 503 780

8 817 090,9

82 874 927
31 731 225

88 498 988
18 241 077

Belügyi Alapok összesen***

114 606 152

Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég
Finanszírozási Mechanizmus

214 600 000

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
Vidékfejlesztési Program
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
Operatív Programok összesen
Belső Biztonsági Alap
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

euró
7 733 969 530
463 703 439
3 389 963 001
3 331 808 225
3 217 105 883
2 612 789 000
794 773 905
93 882 921
3 430 664 493
39 096 293

Indikatív forráskeret a
teljes időszakban

Kötelezettségvállalási állomány
2020. december 31-én

Bizottsági átutalások
összege
2014-2020

Összesen

127 810,1
156 032,9
247 410,4
206 475,6
184 258,8
158 085,2
176 498,2
6 189,5
283 904,3
3 411,7

2 909 838,2
362 275,5
1 468 423,9
1 376 503,8
1 228 392,0
1 066 270,0
460 485,6
41 263,1
1 608 781,5
13 859,1

euró
5 752 477 523,3
294 540 981,6
1 716 146 215,5
2 529 262 076,2
1 642 483 633,0
1 019 019 731,7
638 498 397,5
52 557 339,9
1 971 513 018,0
15 903 302,4

8 986 016,2

1 550 076,6

10 536 092,8

15 632 402 219,1

29 102
11 142

31 078,5
6 405,3

8 294,6
2 033,3

39 373,2
8 438,6

47 681 744,2
13 487 047,3

106 740 065

40 244,0

37 483,9

10 327,9

47 811,8

61 168 791,4

0,0

69 820,1

0,0

0,0

0,0

0,0

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.
**Éves átlagos euróárfolyam forintban 351,17
***Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. számú mellékleteben megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken.
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2021. évi CXVII. törvény
egyes választási tárgyú törvények módosításáról*
1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása
1. §		
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Ha több választást azonos napon kell megtartani, azokat egy eljárásban (a továbbiakban: közös eljárás) kell
lebonyolítani.”
2. §		
A Ve. 110. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Közös eljárás esetén a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem, a 88. § szerinti segítség iránti igény és
a 89. § szerinti adatkiadás megtiltása iránti kérelem a közös eljárás minden választására vonatkozik.”
3. §		
A Ve. 115. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Közös eljárás esetén a választási iroda közös értesítő megküldésével tájékoztatja a választópolgárt a szavazóköri
névjegyzékbe vételről.”
4. §		
A Ve. 250. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Közös eljárás esetén az átjelentkezésre irányuló kérelem a közös eljárás minden választására vonatkozik.”
5. §		
A Ve. 257. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Közös eljárás esetén az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni
választókerület szavazólapját, az országos listás szavazólapot, és a közös eljárásban lebonyolított további
választás szavazólapját borítékba helyezi, és a borítékot lezárja. A szavazólapok elhelyezésére szolgáló borítékon
az országgyűlési egyéni választókerület megjelölése szerepel.”
6. §		
A Ve. 275. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Közös eljárás esetén a szavazási levélcsomag az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a közös
eljárásban lebonyolított további választás szavazólapját.”

2. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása
7. §		
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 16. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Nem gyűjthető aláírás)
„g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.”
8. §		
Az Nsztv. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § (1) Az országos népszavazási eljárásban az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell a Ve. 244. §
(2) bekezdésének, 245. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjának, valamint (2)–(5) bekezdésének, 247. § (1) és
(3) bekezdésének, 250. §-ának, 251. §-ának, 256. § (2) bekezdésének, 257. § (3) bekezdésének, 257/A. §-ának,
257/B. §-ának, 258. § (1) bekezdésének, 259–263. §-ának, 266–270. §-ának, 271. § (2) bekezdésének,
272–274. §-ának, 275. §-ának, 277–281. §-ának, 283–285. §-ának, 288–291. §-ának, 293. §-ának, 295. §-ának, 297. §
(1) és (3) bekezdésének, 298. §-ának, valamint 341/A. §-ának rendelkezéseit is.
(2) Az országgyűlési képviselők általános választásával azonos napon tartott országos népszavazási eljárásban
(a továbbiakban: közös eljárás) a köztársasági elnök, a Kormány által kezdeményezett népszavazás esetén a 68. §-t
és a 70. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni.
(3) Közös eljárás esetén a 76. §-ban és a 77. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
(4) Közös eljárás esetén a Ve. 282. §-ának, 286. §-ának, 287. §-ának és 292. §-ának rendelkezéseit is alkalmazni kell.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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9. §		
Az Nsztv. 70. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Közös eljárás esetén a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – a Ve.
89. § rendelkezéseire is figyelemmel – a Nemzeti Választási Iroda legkorábban a népszavazás napját megelőző
harminchatodik napon átadja.
(4) Közös eljárás esetén az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a – magánszemély szervező kivételével –
az adatszolgáltatásra jogosult igazolja a kötelező legkisebb munkabér kilencvenhárom havi összegének megfelelő
összegű adatszolgáltatási díjnak a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetését.
(5) A magánszemély szervező a (4) bekezdésében megjelölt adatszolgáltatási díj 25%-ának megfelelő díj befizetését
köteles igazolni.
(6) Az országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező párt a közös eljárásban a népszavazási kampányban való,
Ve. 155. § (1) bekezdése szerinti részvétel céljából felhasználhatja az országos listát állító jelölő szervezetként
igényelt és megkapott adatszolgáltatást.”
10. §		
Az Nsztv. 71. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Egy szavazólapon csak egy kérdés szerepelhet, kivéve, ha a népszavazás kezdeményezője – választópolgári
kezdeményezés esetén szervezője – azonos.
(2) Az országos népszavazás szavazólapja tartalmazza
a) a „szavazólap” megjelölést,
b) a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,
c) az országos népszavazás megnevezést,
d) az országos népszavazás napját,
e) annak megjelölését, hogy érvényesen szavazni – kérdésenként – csak egy válaszra lehet,
f ) az országos népszavazásra feltett kérdést, több kérdés esetén az elrendelés sorrendjében, a kérdés sorszámának
feltüntetésével,
g) kérdésenként az igen és nem válaszlehetőséget,
h) kérdésenként a szavazásra szolgáló köröket,
i) az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.”
11. §		
Az Nsztv. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § (1) A Ve. 193. §, 195. §, valamint 197. § rendelkezéseinek alkalmazása során jelöltön választ kell érteni.
(2) Ha egy szavazólapon több kérdés szerepel, akkor
a) a Ve. 193. § (1) bekezdés b) és c) pontjának rendelkezéseit nem kell alkalmazni,
b) kérdésenként kell vizsgálni a szavazatok érvényességét: érvénytelen a szavazat, ha az adott kérdésre vonatkozóan
nem tartalmaz érvényes szavazatot a szavazólap vagy ha a választópolgár mindkét válaszra leadott szavazatot.”
12. §

(1) Az Nsztv. 79. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az országos népszavazási eljárásban a jogorvoslat benyújtására és elbírálására rendelkezésre álló határidő
öt nap, közös eljárás esetén három nap. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő – közös eljárás
kivételével – csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.
(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt minden olyan jogsértés miatti kifogásról,
amely csak az egyéni választókerület területén fejti ki hatását.”
(2) Az Nsztv. 79. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével kapcsolatos
kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. Körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem
országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye
szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság bírálja el. E rendelkezés közös eljárás
esetén is alkalmazandó.”

13. §

(1) Az Nsztv. 79. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Választási Bizottság dönt minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a (2) bekezdés alá.”
(2) Az Nsztv. 79. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Ve. 233. § alkalmazása során az alkotmányjogi panasz benyújtására és az Alkotmánybíróság döntéseire
rendelkezésre álló határidő öt munkanap; közös eljárás esetén az alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre
álló határidő három nap, az Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre álló határidő három munkanap.”
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14. §		
Az Nsztv. 95. § b) pontjában a „79. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „79. § (5) bekezdése” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
16. §

(1) Az 1–3. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
(2) A 4–6. § az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(3) A 13. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2021. évi CXVIII. törvény
az országos népszavazási eljárás módosításáról*

1. §		
Hatályát veszti a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 67. § (3) bekezdése.
2. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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2021. évi CXIX. törvény
az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek
csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról*
1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása
1. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény Harmadik Része a következő 175/A. §-sal egészül ki:
„175/A. § Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló jognyilatkozat közokiratba foglalása iránti eljárásban
a közjegyző szóban tájékoztatja a feleket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény 20/P. §-a szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.”

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
2. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.)
5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak vagy szállásnak (a továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár
állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való
hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál.
(3) A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – a lakóhely-változtatás szándéka nélkül –
három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.”
3. §		
Az Nytv. IV. Fejezete a következő 24/K. §-sal egészül ki:
„24/K. § (1) A nyilvántartást kezelő szerv a polgár adatai naprakészen tartása és a szolgáltatásnyújtás biztosítása
céljából az adatváltozás-kezelési szolgáltató részére a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 20/R. § (2) bekezdése szerinti törzsadat-nyilvántartásban
szereplő és a Khtv. 20/T. §-a szerinti adatváltozás-bejelentési szolgáltatást igénybe vevő polgár 17. § (2) bekezdés
f ) és – az elhalálozás helye kivételével – g) pontja szerinti adatait átadja.
(2) A nyilvántartást kezelő szerv az (1) bekezdés szerinti esetben a Khtv. 20/R. § (2) bekezdése szerinti törzsadatnyilvántartásban szereplő és a Khtv. 20/T. §-a szerinti adatváltozás-bejelentési szolgáltatást igénybe vevő polgár
személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, valamint a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági
igazolványának okmányazonosítóját átadja az adatváltozás-kezelési szolgáltató részére.”
4. §

(1) Az Nytv. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár köteles lakóhelyének címét nyilvántartásba
vétel céljából bejelenteni. A tartózkodási hely címe bejelenthető (a lakó-, illetve a tartózkodási hely bejelentése
a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés), vagy a 26/A. §-ban meghatározottak szerint valamely jogosultság
feltételeként bejelentendő. Ha a lakcímbejelentésre költözéssel összefüggésben kerül sor, a bejelentést
a beköltözéstől vagy a kiköltözéstől számított három munkanapon belül kell megtenni.”
(2) Az Nytv. 26. §-a a következő (5c) és (5d) bekezdéssel egészül ki:
„(5c) Nem vezethet a lakcímadat érvénytelenségének megállapítására az a körülmény, hogy a polgár nem él
életvitelszerűen a lakóhelyként bejelentett lakásban.
(5d) Ha a polgár a tartózkodási helyét bejelentette, a tartózkodási hely megszüntetését köteles bejelenteni.”

5. §		
Az Nytv. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) Jogszabály valamely jogosultság adott hellyel összefüggő gyakorlása, szolgáltatás igénybevétele,
kötelezettség teljesíthetősége vagy más joghatás feltételeként előírhatja a tartózkodási hely bejelentését, vagy
az életvitelszerű ottlakás tényének egyéb módon való igazolását.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Ha jogszabály valamely jogosultság vagy kötelezettség tekintetében eltérően nem rendelkezik, ellenkező
bizonyításig a polgár életvitelszerű lakáshasználata helyének a bejelentett lakóhelyét kell tekinteni, ha tartózkodási
hely bejelentésére nem került sor.”

3. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény módosítása
6. §

(1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Szaz.tv.) 37. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást
teljesíteni:)
„m) az adatváltozás-kezelési szolgáltatónak a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 20/T. §-a szerinti adatváltozás-bejelentési szolgáltatást igénybe vevő polgár
ma) családi és utónevének,
mb) születési nevének,
mc) anyja nevének,
md) születési helyének és időpontjának,
me) lakóhelyének, tartózkodási helyének
változásáról, valamint az érintett elhalálozása tényéről, idejéről.”
(2) A Szaz.tv. 37. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek –]
„k) az (1) bekezdés m) pontja szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltató,”
(kivételével – az adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében
az általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az érintettekre vonatkozóan, akiknek az adataira
nézve az időszerűséget biztosítani kell.)

4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása
7. §

(1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 132. §-a a következő (14) bekezdéssel
egészül ki:
„(14) Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott szolgáltató az előfizetőnek a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 20/T. § (2) bekezdés
szerinti adatai változásáról szóló bejelentés esetén a (10) bekezdés szerint jár el.”
(2) Az Eht. 188. §-a a következő 136. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„136. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás: a Khtv. 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti szolgáltatás.”

5. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása
8. §		
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 37. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.)
szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott távhőszolgáltató köteles a felhasználó vagy a díjfizető
adatai változásának felhasználó általi bejelentését az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében, biztonságos
kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni.
(8) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a távhőszolgáltatónak
a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)–be) alpontja, valamint 20/U. § (2) bekezdése szerinti adatokat.
(9) A távhőszolgáltató a felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során
a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján, az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait
az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra vagy díjfizetőre vonatkozó
adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.”
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6. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
9. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 47. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban:
Khtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes
szolgáltató köteles a felhasználó vagy a fizető adatai változásának felhasználó általi bejelentését az adatváltozáskezelési szolgáltatás keretében, biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. Ha a felhasználó
hálózathasználati szerződését a villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a 63. § (1) bekezdésének
megfelelően megbízottként kezeli, akkor a felhasználó változott adatait továbbítja az érintett hálózati
engedélyesnek.
(1b) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a villamosenergia-kereskedőnek,
illetve egyetemes szolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)–be) alpontja, valamint 20/U. §
(2) bekezdése szerinti adatokat.
(1c) A villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a felhasználónak az adatváltozás-kezelési
szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján,
az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa
nyilvántartott, a felhasználóra, illetve a fizetőre vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak
az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.”

7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
10. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 63/B. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.)
szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató köteles
a felhasználó vagy a fizető adatai változásának felhasználó általi bejelentését az adatváltozás-kezelési szolgáltatás
keretében, biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni. Ha a felhasználó elosztóhálózathasználati szerződését a földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a 28/A. § (4) bekezdésének megfelelően
megbízottként kezeli, akkor a felhasználó változott adatait továbbítja az érintett földgázelosztónak.
(7) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a földgázkereskedőnek, illetve
egyetemes szolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)–be) alpontja, valamint 20/U. §
(2) bekezdése szerinti adatokat.
(8) A földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató a felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra
történő regisztrációja során a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján, az adatváltozáskezelési szolgáltatótól átvett adatait az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilvántartott,
a felhasználóra, illetve a fizetőre vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok
szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.”

8. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása
11. §		
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a magyar állampolgár házasuló a házasságkötést követően nem a házasságkötés előtt közvetlenül viselt
nevét kívánja viselni, az anyakönyvvezető a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg tájékoztatja
a házasulót a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/P. §-a szerinti
adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.”

9. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása
12. §		
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény III. Fejezete a következő 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A. § A közjegyző az ingatlant érintő hagyatéki eljárásban tájékoztatja a feleket a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
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összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/P. §-a szerinti adatváltozás-kezelési
szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.”

10. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény módosítása
13. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.)
a következő 1. §-sal egészül ki:
„1. § (1) E törvény alkalmazásában
1. adatváltozás-bejelentési szolgáltatás: az ügyfél adataiban bekövetkezett változás bejelentésének adatváltozáskezelési szolgáltató általi továbbítása a csatlakozott szolgáltató felé;
2. adatváltozás-kezelési szolgáltatás: az ügyfelek és a csatlakozott szolgáltatók között az adatváltozás-kezelési
szolgáltató által biztosított olyan szolgáltatás, amely adatváltozás-bejelentési szolgáltatásból és felhasználóváltozásbejelentési szolgáltatásból áll;
3. csatlakozott szolgáltató: az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz szerződéssel csatlakozott
a) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlési szolgáltató,
b) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § r) pontja szerinti távhőszolgáltató,
c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti villamosenergia-kereskedő és egyetemes szolgáltató,
d) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti földgázkereskedő és egyetemes szolgáltató,
e) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti víziközmű-szolgáltató;
4. felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás: az ügyfél személyében bekövetkezett változás bejelentésének
adatváltozás-kezelési szolgáltató általi továbbítása a csatlakozott szolgáltató felé;
5. haláleseti kapcsolattartó: az ügyfél által megjelölt természetes személy, akivel a 3. pont b)–e) alpontja szerinti
csatlakozott szolgáltató az ügyfél halála esetén az adatváltozás-kezelési szolgáltató értesítése alapján felveheti
a kapcsolatot;
6. harmadik fél szolgáltató: a csatlakozott szolgáltatótól szervezetileg független szervezet, amellyel a csatlakozott
szolgáltató szerződést köt a csatlakozott szolgáltató saját szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó vagy
jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenység folyamatos vagy rendszeres elvégzésére, amelynek során
adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul meg; harmadik fél szolgáltató különösen a csatlakozott szolgáltató, mint
számlakibocsátó számára megbízás alapján illetve képviselőként számlákat kibocsátó, a számlakibocsátó számláit
a számlabefogadók részére a számlakibocsátóval történt megállapodás alapján rendelkezésre bocsátó, a számlák
elektronikus befizetését biztosító, a kiegyenlítésre nem került számlák követeléskezelési feladatait ellátó, továbbá
a csatlakozott szolgáltató számára ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó harmadik fél;
7. ügyfél elérhetőségi adatai: az ügyfél levelezési címe, telefonszáma, e-mail-címe.
(2) A 9/D–9/F. alcím tekintetében az ügyfél az az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztrált természetes
személy, aki
a) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti előfizető,
b) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti felhasználó vagy díjfizető,
c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti felhasználó vagy fizető,
d) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti felhasználó vagy fizető,
e) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti felhasználó,
f ) a harmadik fél szolgáltató lakossági ügyfele.”
14. §		
A Khtv. a következő 9/D–9/F. alcímmel egészül ki:

„9/D. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás
20/P. § (1) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv adatváltozás-kezelési szolgáltatóként ellátja az adatváltozáskezelési szolgáltatás (a továbbiakban: AVSZ) e törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott feladatokat, illetve az AVSZ útján történő adattovábbítási szolgáltatásokat.
(2) Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részeként az adatváltozás-kezelési szolgáltató biztosítja
a) az adatváltozás-bejelentési szolgáltatás,
b) a felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás
igénybevételét.
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20/Q. § (1) Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás ügyfél általi igénybevételének feltétele
a) az Eüsztv. szerinti, a Kormány által kötelezően biztosított valamely elektronikus azonosítási szolgáltatás
igénybevétele, és e szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhely, és
b) az adatváltozás-kezelési szolgáltatónál történő regisztráció
ba) elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján vagy
bb) a kormányablakban, személyesen.
(2) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató e szolgáltatás tekintetében az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézést
biztosító szervnek minősül, amely az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti regisztráció, valamint az adatváltozáskezelési szolgáltatás igénybevétele céljára elektronikus felületet biztosít.
(3) Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás csatlakozott szolgáltató általi igénybevételének előfeltétele
a) az adatváltozás-kezelési szolgáltatónál történő regisztráció elektronikus kapcsolattartás útján és
b) az adatváltozás-kezelési szolgáltató általános szerződési feltételeinek elfogadása.
(4) A Kormány rendeletben a (3) bekezdésben foglaltakon túl, további csatlakozási feltételeket határozhat meg.
(5) A csatlakozott szolgáltató az AVSZ adatszolgáltatási kötelezettségének teljes időtartama alatt köteles biztosítani
az AVSZ-hez történő csatlakozás követelményeinek teljesítését.
(6) A csatlakozott szolgáltató és a harmadik fél szolgáltató az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz térítésmentesen
csatlakozhat és azt térítésmentesen veheti igénybe.
(7) A csatlakozott szolgáltató az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében átvett adatoknak – amennyiben
az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében szolgáltatott adatokat a csatlakozott szolgáltató kezeli – saját
nyilvántartásában való átvezetéséről, továbbá az ügyfél szerződéskötéssel vagy -módosítással összefüggő
teendőiről az adatváltozás-kezelési szolgáltató közreműködése nélkül, közvetlenül értesíti az ügyfelet.
(8) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a 20/T. § (2) bekezdése és a 20/U. § (2) bekezdése szerinti adatokat
a) az adatváltozás-bejelentési értesítésnek vagy a felhasználóváltozási értesítésnek a csatlakozott szolgáltatóhoz
történő továbbítását követő 15. munkanapig, illetve
b) a 20/T. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés alapján az ügyfél rendelkezésének időközbeni visszavonása esetén
az erről való értesülésig
kezeli.
(9) Ha az adatváltozás-kezelési szolgáltató által továbbított adatok alapján
a) az ügyfélnek a csatlakozott szolgáltató általi azonosítása bármely okból akadályba ütközik, erről a csatlakozott
szolgáltató a sikertelen azonosítást követő 5 munkanapon belül értesíti az adatváltozás-kezelési szolgáltatót, amely
tájékoztatja,
b) az átvett adatoknak a csatlakozott szolgáltató nyilvántartásában történő átvezetése bármely okból akadályba
ütközik, erről a csatlakozott szolgáltató a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül, közvetlenül értesíti
az ügyfelet.
20/R. § (1) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a szolgáltatás biztosítása, az AVSZ ügyfél azonosítása, valamint
az AVSZ útján történő adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése és biztosítása céljából egységes törzsadatnyilvántartást vezet.
(2) A törzsadat-nyilvántartás tartalmazza
a) az ügyfél
aa) természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
ab) személyazonosító igazolványa okmányazonosítóját, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa okmányazonosítóját,
ac) elérhetőségi adatait,
ad) által megjelölt, az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló csatlakozott szolgáltatók megnevezését,
b) a csatlakozott szolgáltató, illetve harmadik fél szolgáltató
ba) elnevezését,
bb) székhelyét,
bc) biztonságos kézbesítési szolgáltatási címét,
bd) jogelőd szolgáltatóinak megnevezését,
be) adószámát,
c) az adatváltozás-kezelési szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott egyéb szerződéses adatait.
(3) A törzsadat-nyilvántartás az ügyfél rendelkezése szerint tartalmazhatja az ügyfél
a) csatlakozott szolgáltatónál nyilvántartott azonosítóit,
b) automatizált változásbejelentési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezését,
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c) haláleseti kapcsolattartójának természetes személyazonosító adatait, levelezési címét, telefonszámát,
e-mail-címét,
d) szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb rendelkezéseit.
(4) A törzsadat-nyilvántartás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő ügyfelek (2) bekezdés a) pont aa) és
ab) alpontja szerinti adatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból veszi át.
(5) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az ügyfél törzsadat-nyilvántartásban szereplő (2) és (3) bekezdés szerinti
adatait – a (6) és (7) bekezdés szerinti kivétellel – a regisztrációt követő öt évig tartja nyilván. Az öt év lejártát
megelőző egy hónappal, egy héttel, valamint egy nappal az adatváltozás-kezelési szolgáltató elektronikus
úton tájékoztatja az ügyfelet a regisztráció megújításának lehetőségéről, és arról, hogy az adatváltozáskezelési szolgáltatás a regisztrációt követő öt év elteltét követően a regisztráció megújításának hiányában
nem vehető igénybe.
(6) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az ügyfél elhalálozása esetén az ügyfél regisztrációját és a törzsadatnyilvántartásban szereplő adatait törli.
(7) Az ügyfél a regisztrációját elektronikus azonosítást követően, elektronikus kapcsolattartás útján vagy
kormányablakban személyesen bármikor visszavonhatja. A regisztráció visszavonásakor az adatváltozás-kezelési
szolgáltató törli az ügyfél adatait a nyilvántartásból.
(8) A csatlakozott szolgáltató a csatlakozási szerződését az adatváltozás-kezelési szolgáltatónál elektronikus
kapcsolattartás útján felmondhatja. A csatlakozott szolgáltató törlésére a felmondás adatváltozás-kezelési
szolgáltatóhoz érkezését követő harmadik hónap utolsó napjával kerülhet sor. A csatlakozott szolgáltató törléséről
az adatváltozás-kezelési szolgáltató elektronikus úton, a törlést megelőzően egy hónappal, egy héttel, illetve
a törléssel egyidejűleg tájékoztatja azon ügyfeleket, akik – az adatváltozás-kezelési szolgáltató nyilvántartásában
kezelt adatok alapján – a csatlakozott szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban állnak.
(9) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a törzsadat-nyilvántartásában kezelt személyes adatokat a törvényben
meghatározott feladatkörében eljáró
a) bíróságnak az előtte folyamatban lévő eljárásban részt vevő személyekre vonatkozó tényállítások
helytállóságának, továbbá a bemutatott okirat adattartalma valódiságának ellenőrzése, valamint büntetőeljárás
lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,
b) nyomozó hatóságnak bűncselekmények megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és
intézkedés végrehajtása céljából,
c) ügyészségnek közérdekvédelmi és törvényességi felügyeleti feladatainak ellátása, valamint a bűncselekmények
megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,
d) nemzetbiztonsági szolgálatnak felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá
nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból,
e) a rendőrségről szóló törvény szerinti terrorizmust elhárító szervnek a hatáskörébe tartozó bűncselekmények
megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá elhárítási, információszerzési, valamint személyvédelmi és
létesítménybiztosítási feladatai ellátása céljából,
f ) a rendőrségről szóló törvény szerinti belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnek
a hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, felderítése céljából,
g) a szabálysértési hatóságnak az előtte folyamatban lévő eljárásban részt vevő személyekre vonatkozó tényállítások
helytállóságának, továbbá a bemutatott okirat adattartalma valódiságának ellenőrzése, valamint szabálysértési
eljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából, valamint
h) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a személyes adatok védelméhez való jog
érvényesülésének ellenőrzésével és annak elősegítésével összefüggő feladat- és hatáskörének gyakorlása céljából,
erre irányuló megkeresés alapján adja át.
(10) Ha a csatlakozott szolgáltató saját szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó vagy jogszabály által végezni
rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul meg, nem önállóan végzi,
hanem annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tőle szervezetileg független harmadik fél szolgáltatóval köt
szerződést, és a (2) bekezdés b) pontja szerint annak adatait az adatváltozás-kezelési szolgáltató rendelkezésére
bocsátja, akkor a csatlakozott szolgáltató az ügyfél adatainak változására vonatkozó bejelentést jogosult a harmadik
fél szolgáltatón keresztül is – biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – fogadni. Ebben az esetben az adatváltozáskezelési szolgáltatáshoz történő csatlakozásból fakadó feladatokat is a harmadik fél szolgáltató látja el,
és rá a csatlakozott szolgáltatóra vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók. Az adatváltozás-kezelési
szolgáltató a 20/T. § (2) bekezdése és a 20/U. § (2) bekezdése szerinti adatokat az 1. § (1) bekezdés 3. pontjában
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meghatározott ágazati törvényben foglalt felhatalmazás alapján egyidejűleg átadja a nyilvántartott harmadik fél
szolgáltatónak és a csatlakozott szolgáltatónak.
(11) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató törzsadat-nyilvántartásában kezelt adatok esetében – a 20/P–20/U. §-ban
nem szabályozott kérdések tekintetében – az Eüsztv. 36. és 37. §-ának adatkezelésre vonatkozó szabályait kell
alkalmazni azzal, hogy az adatváltozás-kezelési szolgáltatót e feladata tekintetében szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak kell tekinteni.
(12) Az ügyfél az adatváltozás-kezelési szolgáltató felé bejelentheti a csatlakozott szolgáltatókkal való
kapcsolattartást szolgáló telefonszám és e-mail-cím változását, valamint a csatlakozott szolgáltatók felé történő
képviseletére vonatkozó jognyilatkozatot csatolhat.
(13) Ha a csatlakozott szolgáltató az Eüsztv. szerint elektronikus ügyintézést biztosító szerv, úgy a (12) bekezdés
szerint bejelentett adatok nem érintik az ügyfélnek a rendelkezési nyilvántartásban tett, az Eüsztv. 15. §
(1) bekezdése szerinti hivatalos elérhetőségére, valamint az Eüsztv. 22. § (1) bekezdés e) pontja szerinti képviseletre
vonatkozó rendelkezését.
20/S. § (1) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az informatikai rendszerével és a nyilvántartásával kapcsolatos
eseményeket – az üzemmenet folytonossága, az adatvesztés elkerülése, az informatikai biztonság biztosítása,
továbbá adatkezelések jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása érdekében – folyamatosan
naplózza. A naplózott adatállománynak az eljárás teljes folyamatát át kell fognia, és alkalmasnak kell lennie
az eljárással kapcsolatos minden esemény rekonstruálására a valós helyzetek megítéléséhez szükséges mértékben.
(2) A naplózott adatállomány tartalmazza
a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet jogalapját, célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos dátumát és időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó hatóság és személy vagy elektronikus információs rendszer nevét és
felhasználói azonosító adatát és a tevékenységét leíró adatokat,
e) a megőrzési időre vonatkozó adatokat,
f ) az egyéb, az adatkezelési művelettel összefüggő leíró és technikai adatokat, a naplózott esemény
követhetőségéhez, rekonstruálásához szükséges adatokat.
(3) A naplózott adatállományt a személyes adatokkal végzett valamennyi műveletről, az adatkezelési esemény
megtörténtével egyidejűleg kell képezni és azt pontos és megmásíthatatlan időadattal kell ellátni. A nyilvántartási
rendszer, valamint a nyilvántartás szolgáltatásait támogató alkalmazások alkalmazásüzemeltetési, illetve a hálózatés rendszer-üzemeltetési működési eseményeire vonatkozó információk gyűjtése nem része az e § rendelkezései
szerint naplózott adatállománynak.
(4) A naplózott adatállomány minden bejegyzését védeni kell a módosítástól és a jogosulatlan hozzáféréstől.
A naplót úgy kell kezelni, hogy kizárható legyen a napló megsemmisítése, a napló bejegyzéseinek törlése,
módosítása, a bejegyzések sorrendjének bármilyen módon történő megváltoztatása.
(5) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató gondoskodik a naplóadatok folyamatos értékeléséről és ellenőrzéséről.
(6) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a (2) bekezdés szerint naplózott adatokat a keletkezéstől számított tíz évig
kezeli. A megőrzési idő leteltét követően az adatokat haladéktalanul törli, kivéve, ha az adott adatállomány
tekintetében már megkezdett ellenőrzési eljárása a naplóbejegyzés további kezelését indokolja. Ha az adatállomány
törlésére az ellenőrzés lefolytatása érdekében nem került sor, akkor a törlést az eljárás lezárultát követően kell
végrehajtani.
(7) A (2) bekezdés szerint naplózott adatok kizárólag a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró
a) bíróságnak az előtte folyamatban lévő eljárás lefolytatása,
b) ügyészségnek és nyomozó hatóságnak a büntetőeljárás lefolytatása,
c) a rendőrségről szóló törvény szerinti belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnek
a hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, felderítése,
d) egyéb, erre törvény alapján jogosult hatóságnak az előtte folyamatban lévő eljárás tényállásának feltárása
céljából, erre irányuló megkeresés alapján továbbíthatóak.

9/E. Adatváltozás-bejelentési szolgáltatás
20/T. § (1) Az ügyfél kormányablakban, illetve elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás
útján felhatalmazást adhat az adatváltozás-kezelési szolgáltató mint adatkezelő számára, hogy az elektronikus
úton értesítést küldjön (a továbbiakban: adatváltozási értesítés) a csatlakozott szolgáltató számára az adatváltozás
bejelentéssel érintett (2) bekezdés szerinti adatairól (a továbbiakban: adatváltozás-bejelentési szolgáltatás).
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(2) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az adatváltozási értesítésben a csatlakozott szolgáltató részére az ügyfél
rendelkezése alapján automatizáltan vagy eseti felhatalmazása alapján
a) az ügyfél azonosítása céljából továbbítja
aa) az ügyfél természetes személyazonosító adatait,
ab) az ügyfél lakcímét,
ac) az ügyfél csatlakozott szolgáltatónál nyilvántartott azonosítóját,
b) az adatok változása, illetve újonnan történő bejelentése esetén, a változás átvezetése céljából az a) pontban
meghatározott adatokon túl továbbítja
ba) az ügyfél személyazonosító igazolványa okmányazonosítóját,
bb) az ügyfél személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa okmányazonosítóját,
bc) az ügyfél elérhetőségi adatait,
bd) az ügyfél elhalálozásának tényét és idejét, valamint ebben az esetben a haláleseti kapcsolattartó nevét,
levelezési címét, telefonszámát, e-mail-címét,
be) a jogszabályban vagy a csatlakozott szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott további adatokat és
mellékleteket.
(3) Az ügyfél elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján, illetve kormányablakban
– az Eüsztv. szerinti – rendelkezési nyilvántartásban rendelkezést tehet, amely alapján az adatváltozáskezelési szolgáltató mint adatkezelő elektronikus úton automatikusan értesítést küld az ügyfél által megjelölt
csatlakozott szolgáltató részére a szolgáltatóra vonatkozó jogszabály szerinti – az ügyfél (2) bekezdés a) pont aa)
és ab) alpontjában és b) pont bd) alpontjában foglalt – kezelt adatairól és azok megváltozásáról (a továbbiakban
együtt: automatizált adatváltozási értesítés).
(4) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az automatizált adatváltozási értesítés továbbítását megelőzően
a rendelkezési nyilvántartásban ellenőrzi a (3) bekezdés szerinti érvényes rendelkezés meglétét. Érvényes
rendelkezés hiányában az automatizált adatváltozási értesítés nem továbbítható a csatlakozott szolgáltató részére.
Az adatváltozás-kezelési szolgáltató egyidejűleg arról is tájékoztatja az ügyfelet, hogy az automatizált adatváltozási
értesítés csak érvényes rendelkezés megtétele esetén továbbítható.
(5) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató – a (3) bekezdés szerinti érvényes rendelkezés esetén – arról az ügyfélről,
aki az adatváltozás-bejelentési szolgáltatást igénybe veszi, illetve az igénybevétel törléséről automatikus
adatszolgáltatást teljesít a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervnek.
(6) Az ügyfél rendelkezhet arról, hogy az adatváltozás-kezelési szolgáltató értesítse az általa megjelölt, 1. §
(1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltatókat a haláleseti kapcsolattartóról és annak
elérhetőségi adatairól. A rendelkezés kizárólag a haláleseti kapcsolattartó nevének és elérhetőségének megadásával
együtt érvényes.
(7) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv értesítését követően
tájékoztatja az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltatót a (2) bekezdés b) pont
bd) alpontja szerinti adatokról.
(8) Az ügyfél az adatváltozás-kezelési szolgáltató útján bejelentheti más természetes személy halálát az 1. §
(1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltatók felé, amennyiben az elhunyt személy
tekintetében az ügyfél haláleseti kapcsolattartóként lép fel. Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a halálesetnek
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 19/F. §-ában foglaltak
útján történő ellenőrzését követően továbbítja a bejelentést az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja szerinti
csatlakozott szolgáltatóknak.

9/F. Felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás
20/U. § (1) Az ügyfél kormányablakban, illetve elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján
felhatalmazást adhat arra, hogy a felhasználó személyében bekövetkezett változásról az adatváltozás-kezelési
szolgáltató mint adatkezelő elektronikus úton értesítést (a továbbiakban: felhasználóváltozási értesítés) küldjön
az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltató számára a felhasználóváltozással érintett
személy (2) bekezdés szerinti adatairól.
(2) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználóváltozási értesítésben az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja
szerinti csatlakozott szolgáltató részére, az ügyfél eseti felhatalmazása alapján
a) a beküldő ügyfél azonosítása céljából továbbítja
aa) az ügyfél természetes személyazonosító adatait,
ab) az ügyfél lakcímét,
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ac) az előző szerződő az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)–e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltatónál nyilvántartott
azonosítóját,
b) a felhasználóváltozás átvezetése céljából továbbítja – jogszabály rendelkezése alapján, ennek hiányában az ügyfél
választása szerint – az a) pontban meghatározott adatokon túl
ba) az ügyfél elérhetőségi adatait,
bb) az előző szerződő a) pont és b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha a beküldő ügyfél nem azonos az előző
szerződővel,
bc) az új szerződő a) pont aa) és ab) alpontja, valamint b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha a beküldő ügyfél
nem azonos az új szerződővel,
bd) a számlafizető a) pont és b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha nem a beküldő ügyfél az új számlafizető, illetve
be) az ügyfél által megadott, a felhasználóváltozás átvezetéséhez szükséges, jogszabályban vagy a csatlakozott
szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott további adatokat és mellékleteket.
(3) Felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás során az ügyfél bejelenti a (2) bekezdés szerinti adatokat
az adatváltozás-kezelési szolgáltatóhoz.”
15. §

(1) A Khtv. 21. §-a a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„d) az adatváltozás-kezelési szolgáltatót,
e) az adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait és az adatváltozás-kezelési szolgáltató
feladataira vonatkozó szabályokat,
f ) az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz való csatlakozás feltételeit, az adatváltozás-kezelési szolgáltató és
a csatlakozott szolgáltató, valamint a felhasználó közötti jogviszony tartalmi elemeit, továbbá az érintettek jogait és
kötelezettségeit”
(rendeletben határozza meg.)
(2) A Khtv. a következő 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz a szolgáltató csatlakozási
lehetőségét 2021. december 1-jétől biztosítja.
(2) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az adatváltozás-kezelési szolgáltatást az ügyfelek részére 2022. január 1-jétől
biztosítja.”

11. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása
16. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott víziközmű-szolgáltató köteles a felhasználó adatai
változásának felhasználó általi bejelentését a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében biztonságos kézbesítési
szolgáltatás útján is fogadni és kezelni.
(2b) Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a víziközmű-szolgáltatónak
a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)–be) alpontja, valamint 20/U. § (2) bekezdése szerinti adatokat.
(2c) A felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés
a) pont aa) és ab) alpontja alapján az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait a víziközmű-szolgáltató
az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra vonatkozó adatokkal, és
eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.”

12. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása
17. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 342. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem valósul meg az (1) bekezdés c) pontja szerinti bűncselekmény a polgárok személyi- és lakcímadatait
tartalmazó nyilvántartásba történő lakcímbejelentés vonatkozásában, amennyiben arra a szállásadó
hozzájárulásával, vagy saját tulajdonú ingatlanba történő bejelentkezéssel kerül sor.”
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13. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény módosítása
18. §		
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 22. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az ügyfél a Kormány rendeletében kijelölt szervnél ügyintézési rendelkezése keretében az alábbi tárgykörökben tehet
jognyilatkozatokat:)
„f ) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/T. § (3) bekezdése
szerinti automatizált adatváltozás-bejelentési szolgáltatás igénybevétele.”

14. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása
19. §		
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 25. alcíme a következő 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A. § Ingatlanra vonatkozó vagy ingatlannal kapcsolatos jog vagy tény közhiteles nyilvántartásba való
bejegyzésére irányuló eljárásban való jogi képviseletre, illetve a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául
szolgáló okirat szerkesztésére irányuló ügyvédi tevékenység során az ügyvédi tevékenység gyakorlója szóban
tájékoztatja az ügyfelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/P. §-a
szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.”

15. Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1–9. alcím és a 11–14. alcím 2022. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2021. évi CXX. törvény
egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről*
1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény módosítása
1. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (2b) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) Ha az elektronikus anyakönyv nem tartalmazza a polgár származási helyét, az állandó személyazonosító
igazolványra a polgár kérelmében megjelölt származási hely kerül feltüntetésre és a nyilvántartást kezelő szerv
a kérelmet a személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás megindításával egyidejűleg az elektronikus
anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszere útján továbbítja az illetékes anyakönyvvezetőhöz vagy a hazai
anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervhez.”
(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. §-a a következő
(16b) bekezdéssel egészül ki:
„(16b) Az állandó személyazonosító igazolvány (16a) bekezdés szerinti pótlása esetén az igazolványon
az a származási hely kerül feltüntetésre, amely az elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült állandó
személyazonosító igazolványon szerepelt.”

2. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. §-a a következő
(7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A polgár az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti
szerepkör-tanúsítvány szerepkörének megfelelően az e-aláírási funkcióval más személy, illetve szervezet
képviseletében is eljárhat.”
3. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/E. §-a a következő
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Ha a honosított személy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 25/B. §-ában meghatározottak
szerint tesz esküt vagy fogadalmat, részére az állandó személyazonosító igazolvány kérelmére kerül kiállításra.”
4. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 34. §-a a következő
(9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az elektronikus ügyintézési ponton állandó személyazonosító igazolvány kiadása céljából előterjesztett
kérelem esetén a (9) bekezdésben meghatározott szolgáltatás igénybevétele során felvételezett arcképmás
az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 12/D. §-a
szerinti automatizált arcképmás összehasonlítási, valamint az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezési eljárás
során is felhasználásra kerül.”
5. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény a következő 34/A. §-sal
egészül ki:
„34/A. § Elektronikus ügyintézési ponton végzett ügyintézés során az e törvényben foglaltakat a Kormány
rendeletében meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”
6. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a)
34. § (8) bekezdésében a „lakcímét” szövegrész helyébe a „lakcímét, valamint – ha az ügyben eljáró szerv
annak kezelésére jogosult – személyi azonosítóját” szöveg,
b)
47. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyilvántartásának szabályait,” szövegrész helyébe a „nyilvántartásának
szabályait, az elektronikus ügyintézési ponton történő ügyintézés eltérő szabályait,” szöveg
lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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7. §		
Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a)
29. § (2c) bekezdése,
b)
29/E. § (3b) bekezdése.

2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
8. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) engedélyétől eltérő, más
hatósági engedély alapján végzett, valamint katasztrófaveszély vagy az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet
elhárításához szükséges ásványi nyersanyag kitermelésre a 3. §, 20. §, 25. §, 41. §, 41/A. § és 44. § rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
9. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésénél a 22. §-ban meghatározott kutatási műszaki üzemi tervnek
a Hatóság elnökének rendeletében előírt tartalmi követelményeit kell alkalmazni.”
10. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Koncessziós pályázatra kijelölhető területként azt a Hatóság elnökének rendeletében zárt területté nyilvánított
területet lehet figyelembe venni, amelyen az adott ásványi nyersanyag előfordulása vagy a geotermikus energia
kinyerése valószínűsíthető.”
11. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 22/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A geotermikus védőidomot az engedélyes kérelme alapján a bányafelügyelet jelöli ki.”
12. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A biztonsági szabályzatokat a Hatóság elnöke rendeletben teszi közzé.”
13. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A súlyos balesetet és súlyos üzemzavart a bányavállalkozó és a gázipari engedélyes köteles azonnal
a bányafelügyeletnek, amennyiben vízbetörés vagy bányászati hulladékkezelés során következik be, a vízvédelmi
hatóságnak vagy a környezetvédelmi hatóságnak is bejelenteni. A bejelentés és vizsgálat rendjét a Hatóság
elnökének rendelete szerinti bányabiztonsági szabályzatban kell meghatározni. A súlyos üzemzavar körét a Hatóság
elnöke rendeletben állapítja meg.”
14. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bányászattal kapcsolatos közigazgatási feladatokat állami földtani feladatokat ellátó szervként és
bányafelügyeletként a Hatóság látja el.”
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (9a) és (9b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9a) A felügyeleti díj mértékét a Hatóság elnöke rendeletben állapítja meg.
(9b) A bányafelügyelet eljárásáért a Hatóság elnökének rendeletében megállapított mértékű igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni.”
(3) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (9d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9d) A bányatelekből, a kutatási területből a tárgyévet megelőző évben kitermelt kőolaj, földgáz esetében fizetendő
felügyeleti díj éves összegét a megállapítást követő minden 5. év december 31-ig felül kell vizsgálni.”

15. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 47/D. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az anyagnyerő helyből történő ásványinyersanyag-kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a Hatóság
elnökének a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai
képesítésről és gyakorlatról szóló rendeletében meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező
személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bányaüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettes látja el a műszaki
felügyeletet is.
(3) Az anyagnyerő hely létesítése, üzemeltetése és megszüntetése során a biztonsági előírások tekintetében
a Hatóság elnökének a külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról szóló rendelete
előírásait kell alkalmazni.”
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(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pont g) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány
az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek vonatkozásában)
„g) a tárolóhely bezárása esetén a felelősség átvételére,”
(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány
a) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építmények tekintetében a szabálytalan építési tevékenység
esetén alkalmazandó bírság mértékére,
b) a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények létesítéséhez szükséges
anyagnyerő helyekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén
alkalmazandó bírság mértékére,
c) az e törvény szerinti földtani szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,
d) a hites bányamérői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem
tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,
e) a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,
f ) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések tekintetében a szabálytalan építési
tevékenység esetén alkalmazandó bírság mértékére,
g) az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetekre jogszabályban vagy
hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó bírságok mértékére és
kiszabására
vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.”
(3) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke
1. a földtani kutatásra,
2. e törvény hatálya alá tartozó, hatósági engedély vagy koncessziós szerződés alapján végezhető tevékenységek
engedélyezésére,
3. a kutatás engedélyezésére és a kutatási munkaprogram alapvető tartalmi követelményeire, a kutatási
jogadományhoz, illetve a kutatási engedélyhez tartozó pénzügyi biztosítékra, valamint a kutatási terület
kialakítására és mértékére, valamint kutatási jogadománnyal vagy kutatási engedéllyel érintett olyan részben vagy
egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetek esetében, amelyekre más bányavállalkozó bányászati
jogát már megállapították, a kötendő megállapodás hatósági jóváhagyásának feltételeire vagy a megállapodás
hiányában az együttműködés szükségességének és tartalmának megállapítására,
4. a biztonsági övezet és a védőpillér kijelölésére, a biztonsági övezetben érvényesítendő tilalmakra és
korlátozásokra,
5. a bányatérképek elkészítésére és változásokkal történő kiegészítésére,
6. a bányászati és gázipari tevékenység biztonságára és üzemi felügyeletére, a bányavállalkozó, a gázipari
engedélyes ezzel kapcsolatos kötelezettségeire, a bányamentő és kitörésvédelmi szolgálat működtetésére,
az üzemzavar elhárítási, kitörésvédelmi tervre, a bányának a fő bányaveszélyek szempontjából való minősítésére,
7. a jogosulatlan, szabálytalan bányászati tevékenység végzése, kitermelés engedély nélküli szünetelése,
hatósági engedélyhez kötött gázipari tevékenység engedély nélküli, vagy jogszabályban vagy a bányafelügyelet
határozatában foglalt előírásoktól eltérő végzése, a biztosítékadási kötelezettség megsértése esetén alkalmazható
intézkedésekre, a bányászati tevékenységből eredő kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére szolgáló
biztosítékokra,
8. az e törvény szerinti polgári robbantási, polgári felhasználású robbanóanyag-forgalmazási, a nyomástartó
berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenységek folytatásának részletes feltételeire,
az e tevékenységekre jogosító eljárás rendjére, az e tevékenységeket végzőkről vezetett nyilvántartás személyes
adatot nem tartalmazó adattartalmára, valamint a nyilvántartás vezetésére, a robbanóanyag forgalmazására és
e tevékenységek hatósági felügyeletére,
9. az ásványvagyon-gazdálkodás részletes követelményeire,
10. a szolgáltatásra köteles földtani adatok körére és az adatszolgáltatás rendjére,
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11. a bányászati jog új jogosítottjának kijelölésére vonatkozó hatósági pályázati eljárásra,
12. a geotermikus védőidom meghatározására és kijelölésére, valamint a geotermikusenergia-hasznosító
létesítmények, a kitermelt és hasznosított geotermikus energia mennyiségének, és a megállapított geotermikus
védőidomok nyilvántartására,
13. az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területén elvégzendő érzékenységi
és terhelhetőségi vizsgálat lefolytatására, valamint a vizsgálatban részt vevő közigazgatási és egyéb szervek
közreműködésére,
14. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezésére, hatósági
felügyeletére,
15. az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek vonatkozásában
a) a potenciális tárolóhely felmérésére,
b) a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatás és a tárolás engedélyezésére,
c) a kutatási engedély átruházására,
d) szén-dioxid-áram besajtolására,
e) az üzemeltető és a bányafelügyelet ellenőrzésére,
f ) a pénzügyi biztosítékra és pénzügyi hozzájárulásra,
g) a tárolóhely bezárására,
h) a bányafelügyelet által vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó tartalmi követelményeire,
i) a korrekciós intézkedések elvégzésére,
j) az új tárolási engedélyes kijelölésére,
16. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárás, az építési
tevékenységek körére, az eljárás megindítására irányuló kérelemhez csatolandó műszaki dokumentáció tartalmára,
17. az ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartására,
18. a 26/A. § (4) bekezdése szerinti kitermelési határidő meghosszabbítása esetén fizetendő térítés mértékének és
a megfizetés módjának megállapítására,
19. a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások nyilvántartására, azok kockázatelemzésére, besorolására,
valamint a céltartalék képzésére,
20. a koncessziós pályázatra kijelölhető zárt területek listájának közzétételére,
21. a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények létesítéséhez szükséges
anyagnyerő hely engedélyezésére, az engedély iránti kérelem tartalmi követelményeire, a komplex műveleti
terv tartalmára, az anyagnyerő hely létesítéséhez szükséges biztosítékokra, az anyagnyerő hely megszüntetésére
irányuló kérelem tartalmi követelményeire,
22. a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésre és
gyakorlatra, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak alaptanfolyami és időszakos továbbképzésére,
23. az egyes munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátásához szükséges szakmai képesítésre
és gyakorlatra,
24. a hites bányamérőre,
25. a bányatérképek méretarányára és tartalmi követelményeire,
26. a polgári robbantási tevékenység műszaki-biztonsági követelményeit tartalmazó szabályzatra,
27. a bányászati és gázipari biztonsági szabályzatokra, a létesítmények tervezésére, létesítésére, üzembe
helyezésére, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, és egyéb feltételeit
tartalmazó biztonsági szabályzatokra, a műszaki-biztonsági irányítási rendszerek alkalmazási szabályaira, a szakági
műszaki bizottságok létesítésére, feladataik és működésük rendjére,
28. az e törvény szerinti földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeire, az e tevékenységre
jogosító eljárás rendjére, a szakértők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmára, valamint
a nyilvántartás vezetésére,
29. a bányászati és gázipari biztonságtechnikai és munkabiztonsági vizsgák tematikájára és rendjére,
30. a hites bányamérői tevékenység folytatásának részletes feltételeire, az e tevékenységre jogosító eljárás rendjére,
a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmára, valamint a nyilvántartás vezetésére,
31. a bányászati hulladékok kezelésére,
32. a szén-dioxid-szállítóvezetékek biztonsági követelményeire és a szén-dioxid-szállítóvezetékek biztonsági
szabályzatára,
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33. a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásának részletes feltételeire, az e tevékenységre
jogosító eljárás rendjére, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmára, valamint a nyilvántartás
vezetésére,
34. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavarok és súlyos balesetek
körére, az arról szóló jelentéstételi kötelezettségre és vizsgálati rendjére
vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.
(1c) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy rendeletben területet zárt területté nyilvánítson.”
(4) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1b) bekezdése a következő 35. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke)
„35. a felügyeleti díj mértékére, fizetésére, beszedésére, kezelésére és nyilvántartására”
(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)
17. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 51. § c) pontjában az „50/A. § (2) bekezdés m) pontja” szövegrész
helyébe az „50/A. § (1b) bekezdés 31. pontja” szöveg lép.
18. §		
Hatályát veszti a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
a)
43. § (4) bekezdése,
b)
43. § (7) bekezdése,
c)
43. § (9) bekezdésében az „A bányafelügyelet működését saját bevételeiből és központi költségvetési
támogatásból fedezi.” szövegrész,
d)
43. § (9c) és (9e) bekezdése,
e)
43/C. § (2) bekezdése,
f)
43/C. § (4) bekezdése,
g)
47/C. § (2) bekezdés h) pontja,
h)
50/A. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja,
i)
50/A. § (1) bekezdés 5–8. pontja,
j)
50/A. § (1) bekezdés 10. és 11. pontja,
k)
50/A. § (1) bekezdés 13. pontja,
l)
50/A. § (1) bekezdés 15–20. pontja,
m)
50/A. § (1) bekezdés 21. pont a)–f ) alpontja,
n)
50/A. § (1) bekezdés 21. pont h) és i) alpontja,
o)
50/A. § (1) bekezdés 21. pont k) és l) alpontja,
p)
50/A. § (1) bekezdés 23–25. pontja,
q)
50/A. § (1) bekezdés 27. és 28. pontja,
r)
50/A. § (1) bekezdés 30. pontja,
s)
50/A. § (2) bekezdés a)–d) pontja,
t)
50/A. § (2) bekezdés f ) pontja,
u)
50/A. § (2) bekezdés h) pontja,
v)
50/A. § (2) bekezdés j)–n) pontja,
w)
50/A. § (2) bekezdés p) és q) pontja,
x)
50/A. § (3) bekezdés a) pontja.

3. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása
19. §		
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény a következő 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B. § A 16. § (5) bekezdésétől eltérően, 2022. december 31-ig a honosított személy akkor is tehet esküt vagy
fogadalmat, ha
a) a részére hivatalból kiállítandó állandó személyazonosító igazolvány kiállítására irányuló eljárást az eljáró hatóság
(a továbbiakban e § alkalmazásában: hatóság) a jogszabályban előírt feltételek elmaradása miatt megszüntette,
b) az a) pont szerinti eljárás megszüntetéséről a hatóság a honosított személyt az eskü- vagy fogadalomtétel helye
szerint illetékes polgármester, vagy külképviselet útján megküldött döntésében értesítette,
c) a hatóság a b) pontban megjelölt szerv, vagy személy részére megküldte a honosított személy arcképmását, és
d) a honosított személy rendelkezik más érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal
és azzal a személyazonossága kétséget kizáró módon megállapítható.”
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4. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
20. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott
bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:)
„19. ellátja a segélyhívó számokra érkező hívások, illetve egyéb jelzések fogadásából eredő feladatokat,”
21. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A terrorizmust elhárító szerv)
„h) a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti, a terrortámadás
bekövetkezésével, illetve annak jelentős veszélyével összefüggő védelmi és biztonsági esemény (a továbbiakban:
terrorbiztonsági esemény) esetén az azonnali és összehangolt reagálás érdekében – a védelmi és biztonsági
igazgatás központi szerve koordinációs tevékenységének a megkezdéséig, a miniszter folyamatos tájékoztatása
mellett – elsődleges beavatkozó szervezetként irányítja és koordinálja az eseménykezelésben érintett szerveknek és
szervezeteknek a terrorbiztonsági esemény felderítésére, elhárítására, illetve felszámolására irányuló tevékenységét.”
22. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A fokozott ellenőrzés elrendelésének végrehajtását az elrendelő rendőri szerv vezetője – függetlenül a fokozott
ellenőrzés előzetesen meghatározott időtartamától – havi rendszerességgel felülvizsgálja, és annak eredményéről
a felettes rendőri szerv vezetőjét, ennek hiányában a minisztert tájékoztatja.”
23. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/M. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (4) bekezdés szerint a rendőrség által kezelt adatok (7) bekezdés szerinti nyilvántartásában kezelt adatokat
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerint
terrorista és súlyos bűncselekménynek minősülő bűncselekményre vonatkozó információ feltárása esetén és
az utasadatok kockázatelemzésére vonatkozó törvényi feltételek teljesülése esetén – a konkrét cél megjelölésével
átveheti.”
24. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 104. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„e) a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i
(EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelv,”
25. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a) 4/A. § (6) bekezdésében a „valamint munkavállalókból” szövegrész helyébe a „munkavállalókból, valamint
tisztjelöltekből” szöveg,
b) 7/B. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „a hamis vád (Btk. 268. §), a hatóság félrevezetése [Btk. 271. §
(1) bekezdés]” szövegrész helyébe az „a hamis vád [Btk. 268. § és 269. § a) pont], a hatóság félrevezetése [Btk. 271. §
(1) és (2) bekezdés]” szöveg,
c) 35/A. § (4) bekezdésében az „Nbtv. 52/H. § (7) bekezdése szerint” szövegrész helyébe az „Nbtv. 52/H. §
(7) bekezdése vagy az Nbtv. 52/N. §-a szerint” szöveg,
d) 91/M. § (3a) bekezdésében az „– a terrorizmussal vagy a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekményre”
szövegrész helyébe a „– nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerint terrorista és súlyos
bűncselekménynek minősülő bűncselekményre” szöveg,
e) 91/M. § (3b) bekezdés a) pontjában a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) vagy (4) bekezdésben” szöveg,
f ) 92. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „– a 46/A–46/C. § kivételével –” szövegrész helyébe az „– a személyi
védelemmel, illetve Védelmi Programmal kapcsolatos intézkedés, a rejtett ellenőrzés elrendelése, a Schengeni
Információs Rendszerben elhelyezett rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés végrehajtása, valamint
a fokozott ellenőrzés elrendelése kivételével –” szöveg
lép.
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5. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása
26. §		
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény a következő 8/B–8/D. §-sal egészül ki:
„8/B. § (1) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a 8/A. § (7) bekezdésében meghatározott
feladatkörében
a) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint dönt az utazási engedély iránti kérelmek
ügyében, továbbá jogosult az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikke szerinti megjelöléssel
ellátni a kiadott utazási engedélyt,
b) az a) pontban foglalt eljárásában egyedileg értékeli a biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos és magas
szintű járványügyi kockázatokat, ennek érdekében – az adatkérés céljának megjelölésével – e törvény alapján
adatokat kérhet a 30/A. § szerinti együttműködő szervtől, valamint a járványügyi adatot kezelő szervtől, továbbá
jogosult az általa kezelt adatot az adat kezelésére feljogosított, feladat- és hatáskörénél fogva érintett 30/A. §
szerinti együttműködő szervnek továbbítani, feltéve, hogy az együttműködő szerv törvény alapján jogosult az adat
kezelésére és az adat a hatásköre gyakorlásához, továbbá feladata ellátásához szükséges,
c) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott esetekben dönt az utazási engedély
megsemmisítéséről, az utazási engedély visszavonásáról,
d) jogosult konzultációt folytatni más tagállamokkal és az Europollal,
e) ellátja az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az ETIAS nemzeti egység feladat- és
hatáskörével összefüggő egyéb feladatokat,
f ) felelős az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti esetekben az ETIAS figyelőlistával
kapcsolatos kötelezettségek és feladatok teljesítéséért.
(2) A személyes adatoknak a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ ETIAS nemzeti egysége
az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörében végzett
kezelése – az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikkére figyelemmel – nem minősül
nemzetbiztonsági célú adatkezelésnek.
(3) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti esetekben jogosult az ETIAS-ban végzett automatizált feldolgozás eredményeit a rendeletben
szereplő adatbázisokban rögzített adatokban, fájlokban vagy figyelmeztető jelzésekben szereplő adatokkal
összevetni.
(4) A 30/A. § a)–h) pontjában meghatározott szervek és az ügyészség az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 34. cikke szerint, az adatkezelés céljának megjelölésével kezdeményezhetik a személyes adatok
ETIAS figyelőlistába történő bevitelét az ETIAS nemzeti egységnél.
(5) Az ETIAS nemzeti egység az ETIAS figyelőlistán elért találatról a kezdeményező szervet értesítheti, továbbá
jogosult az általa kezelt adatot a kezdeményező szervnek továbbítani, feltéve, hogy a kezdeményező szerv törvény
alapján jogosult az adat kezelésére és az adat a hatásköre gyakorlásához, továbbá feladata ellátásához szükséges.
8/C. § (1) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a 8/A. § (8) bekezdésében meghatározott
feladatkörében
a) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban ellenőrzi a (2) bekezdés szerinti
hatóságok ETIAS adataihoz való hozzáférése feltételeinek fennállását, és e feltételek fennállása esetén biztosítja
a hozzáférést,
b) teljesíti az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 92. cikk (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatást,
c) ellátja az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a központi hozzáférési pont feladat- és
hatáskörével összefüggő egyéb feladatokat.
(2) Az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén,
a Btk. 314–318/A. §-ában és 331. § (2) bekezdésében, továbbá az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi
együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott bűncselekmények
megelőzése, felderítése és nyomozása céljából
a) – ha e cselekmények megelőzésére, felderítésére feladat- és hatáskörrel rendelkezik – a nemzetbiztonsági
szolgálatok, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
b) a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti előkészítő eljárást folytató szerv,
c) a büntetőügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség és bíróság
az ETIAS központi rendszeréből adatot igényelhet az ETIAS központi hozzáférési ponthoz benyújtott, indokolással
ellátott kérelem útján.
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8/D. § A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a 8/A. § (4) bekezdésében és a 8/A. §
(7) bekezdésében meghatározott feladatköréhez kapcsolódóan a rendelkezésére álló utasadatok és információk
tekintetében elemző-értékelő tevékenység keretében kockázatelemzést végezhet.”
27. §		
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző
Központ adatkezelésére vonatkozó különös rendelkezések” alcíme a következő 52/N. és 52/O. §-sal egészül ki:
„52/N. § (1) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a 8/A. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében átveszi és kezeli a hajó felelős vezetője vagy az úszólétesítmény üzemben tartója által a személyek
határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i
(EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklet 3.1.2. pontja szerinti, a 4.3. pont alapján a belvízi
hajózásra is alkalmazni rendelt előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében biztosított elektronikus
felületen rögzített adatokat (a továbbiakban: folyami utasadatok).
(2) A folyami utasadatok átvételének és kezelésének a célja a 3. számú mellékletben meghatározott
bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának és üldözésének elősegítése.
(3) A folyami utasadatok tekintetében az 52/H. § (6)–(8) és (10) bekezdését, valamint az 52/L. §-át alkalmazni kell
azzal, hogy a légiutas-adaton a folyami utasadatot kell érteni.
(4) Ha a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ utasadat-információs feladatai során
az elemző-értékelő tevékenység keretében a 3. számú mellékletben meghatározott bűncselekményre vonatkozó
információt tár fel, és a (3) bekezdéssel alkalmazni rendelt 52/H. § szerinti elemző-értékelő tevékenység keretében
nem azonosítható a 3. számú mellékletben meghatározott bűncselekménnyel érintett személy, a Terrorelhárítási
Információs és Bűnügyi Elemző Központ az érintett személy azonosítása céljából adatot igényelhet a Rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/M. § (4) bekezdése alapján átvett adatokat tartalmazó nyilvántartásából.
(5) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a (4) bekezdés szerint átvett adatot az adat átvételétől
számított huszonnégy órán belül, illetve – ha az 52/H. § szerinti elemző-értékelő tevékenységre kerül sor –
az elemző-értékelő tevékenység befejezését vagy a (6) bekezdésben foglalt adatátadást követően haladéktalanul
törli.
(6) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a (3) bekezdéssel alkalmazni rendelt 52/H. §
(7) bekezdése szerinti esetben – ha a (4) bekezdés alapján átvett adatot az elemző-értékelő tevékenység keretében
felhasználta – a (4) bekezdés alapján átvett adatot is átadja.
(7) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtól a 30/A. § a)–f ) pontjában meghatározott
együttműködő szerv, valamint a büntetőeljárás során az ügyészség, illetve a büntetőeljárás során a bíróság
a 3. számú mellékletben meghatározott bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és üldözése
céljából jogosultak folyami utasadatokat vagy azok kezelésének eredményeit kérni és kapni az információk további
vizsgálata vagy a megfelelő intézkedések megtétele érdekében.
(8) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az általa átvett folyami utasadatokat az átvételtől
számított 6 hónap elteltével az egyes adatelemek elrejtése útján személyazonosításra alkalmatlanná teszi.
52/O. § (1) A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének
ellenőrizhetősége, valamint a személyes adatok integritásának és biztonságának biztosítása céljából
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ automatizált adatkezelési rendszerben (a továbbiakban:
naplórendszer) rögzíti a folyami utasadatokkal végzett adatkezelési művelettel összefüggő információkat.
(2) A naplórendszerben történik a folyami utasadatok kezelését támogató informatikai alkalmazásban végzett
adatkezelési műveletre vonatkozó eseményt leíró információk (a továbbiakban: naplóbejegyzés) gyűjtése.
(3) A naplóbejegyzés tartalmazza
a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet jogalapját, célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos dátumát és időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy nevét és felhasználói azonosító adatát és a tevékenységét leíró
adatokat,
e) a megőrzési időre vonatkozó adatokat,
f ) az egyéb, az adatkezelési művelettel összefüggő leíró és technikai adatokat.
(4) Naplóbejegyzést a személyes adatokkal végzett valamennyi műveletről, az adatkezelési esemény megtörténtével
egyidejűleg kell képezni. A naplóbejegyzést pontos és megmásíthatatlan időadattal kell ellátni.
(5) A naplórendszerben rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági
követelmények érvényesítése, büntetőeljárás lefolytatása céljából, törvényben meghatározott felderítési,
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nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési
célból ismerhetőek meg és használhatóak fel.
(6) A naplórendszerből a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, továbbá az (5) bekezdésben
meghatározott célból jogszabályban meghatározott tevékenységet folytató személy és szervezet részére – azok erre
irányuló kérelmére – a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ adatot továbbít. A Terrorelhárítási
Információs és Bűnügyi Elemző Központ a naplórendszerből történő adatszolgáltatást is naplózza.
(7) A naplórendszert a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a jogosulatlan hozzáféréstől védi.
(8) A naplórendszerben a naplóbejegyzések megőrzési ideje annak keletkezésétől számított tíz év. A megőrzési idő
leteltét követően a naplóbejegyzést haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha már megkezdett ellenőrzési eljáráshoz
van szükség a naplóbejegyzésre. Ebben az esetben az eljárás lezárultát követően kell a törlést végrehajtani.”
28. §		
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
1.
52/H. § (1) bekezdésében az „az utasadat” szövegrész helyébe az „a légiutas-adat” szöveg,
2.
52/H. § (2) bekezdésében az „Az utasadatok” szövegrész helyébe az „A légiutas-adatok” szöveg,
3.
52/H. § (3) bekezdésében az „Az utasadat” szövegrész helyébe az „A légiutas-adat” szöveg és az „az utasadatot”
szövegrész helyébe az „a légiutas-adatot” szöveg,
4.
52/H. § (4) bekezdés a) pontjában az „az utasadat” szövegrész helyébe az „a légiutas-adat” szöveg és
az „utasadatokat” szövegrész helyébe a „légiutas-adatokat” szöveg,
5.
52/H. § (4) bekezdés b) pontjában az „az utasadatok” szövegrész helyébe a „légiutas-adatok” szöveg,
6.
52/H. § (4) bekezdés c) pontjában az „utasadatokról” szövegrész helyébe a „légiutas-adatokról” szöveg,
7.
52/H. § (8) bekezdésében az „utasadatot” szövegrész helyébe a „légiutas-adatot” szöveg,
8.
52/H. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az utasadat” szövegrész helyébe az „A légiutas-adat” szöveg és
az „utasadatot” szövegrész helyébe a „légiutas-adatot” szöveg,
9.
52/I. § (1) bekezdésében az „utasadatot” szövegrész helyébe a „légiutas-adatot” szöveg,
10.
52/I. § (2) bekezdésében az „utasadatot” szövegrész helyébe a „légiutas-adatot” szöveg,
11.
52/I. § (3) bekezdésében az „utasadatot” szövegrész helyébe a „légiutas-adatot” szöveg,
12.
52/I. § (4) bekezdésében az „utasadatot” szövegrész helyébe a „légiutas-adatot” szöveg,
13.
52/I. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „utasadatot” szövegrész helyébe a „légiutas-adatot” szöveg,
14.
52/I. § (5) bekezdés b) pontjában az „utasadat” szövegrész helyébe a „légiutas-adat” szöveg, az „az utasadat”
szövegrész helyébe az „a légiutas-adat” szöveg és az „az utasadatok” szövegrész helyébe az „a légiutas-adatok”
szöveg,
15.
52/I. § (6) bekezdésében az „utasadatot” szövegrészek helyébe a „légiutas-adatot” szöveg és az „az utasadatok”
szövegrész helyébe az „a légiutas-adatok” szöveg,
16.
52/I. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében az „utasadat” szövegrész helyébe a „légiutas-adat” szöveg,
17.
52/J. § (1) bekezdésében a „tevékenység keretében nem” szövegrész helyébe a „tevékenység, vagy
az 52/N. §-a szerinti kockázatelemző tevékenység keretében nem” szöveg és a „nyilvántartásából.” szövegrész
helyébe a „nyilvántartásából, továbbá a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/M. § (4) bekezdése
szerint kezelt adatokból.” szöveg,
18.
52/L. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az utasadatot” szövegrész helyébe az „a légiutas-adatot” szöveg,
19.
52/L. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „utasadatot” szövegrész helyébe a „légiutas-adatot” szöveg és
az „utasadat” szövegrész helyébe a „légiutas-adat” szöveg,
20.
52/L. § (2) bekezdésében az „utasadatot” szövegrész helyébe a „légiutas-adatot” szöveg,
21.
52/L. § (4) bekezdésében az „utasadatokat” szövegrész helyébe a „légiutas-adatokat” szöveg,
22.
52/L. § (8) bekezdésében a „tett utasadatokkal” szövegrész helyébe a „tett légiutas-adatokkal” szöveg és
az „az utasadatokkal” szövegrész helyébe az „a légiutas-adatokkal” szöveg,
23.
52/M. §-ában az „utasadatokról” szövegrész helyébe a „légiutas-adatokról” szöveg,
24.
74. § l) pontjában az „utasadat” szövegrész helyébe a „légiutas-adat” szöveg,
25.
74. § p) pontjában az „az utasadat” szövegrész helyébe az „a légiutas-adat” szöveg,
26.
74. § q) pontjában az „az utasadat” szövegrész helyébe az „a légiutas-adat” szöveg és az „utasadatok”
szövegrész helyébe a „légiutas-adatok” szöveg
lép.
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6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása
29. §		
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény a következő 21/E. §-sal egészül ki:
„21/E. § Elektronikus ügyintézési ponton végzett ügyintézés során az e törvényben foglaltakat a Kormány
rendeletében meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”
30. §		
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
a)
14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „vezetőjének” szövegrész helyébe a „vezetője, az Országgyűlési
Őrség tekintetében az Országgyűlés elnöke” szöveg,
b)
14. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Országgyűlés Hivatalánál, az Alkotmánybíróság Hivatalánál,” szövegrész
helyébe az „az Országgyűlés Hivatalánál, az Országgyűlési Őrségnél, az Alkotmánybíróság Hivatalánál,” szöveg
lép.

7. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása
31. §		
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 48/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hajó felelős vezetője vagy az úszólétesítmény üzemben tartója a személyek határátlépésére irányadó
szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai
parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklet 3.1.2. pontja szerinti, a 4.3. pont alapján a belvízi hajózásra is alkalmazni
rendelt előzetes tájékoztatási kötelezettségét a folyami információs szolgáltatások központ által üzemeltetett
elektronikus felület használatával is teljesítheti. A folyami információs szolgáltatások központ az előzetes
tájékoztatási kötelezettség keretében szolgáltatott adatokkal – a hatósági feladatok végrehajtásának biztosítása
céljából – adatfeldolgozási tevékenységet végez. A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerint terrorista és súlyos bűncselekmények
megelőzése, felderítése, nyomozása és üldözése céljából a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 8/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása érdekében az előzetes tájékoztatási
kötelezettség keretében szolgáltatott személyes adatokat a folyami információs szolgáltatások központ által
üzemeltetett elektronikus felülethez történő hozzáféréssel közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján átveheti.”

8. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
32. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása
33. §		
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A lőfegyvereknek, illetve a lőszereknek más tagállam területére történő átvitele esetén a rendeltetési hely, illetve
a tranzitország között történő – a kérelmező által az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjára, a szállítandó lőfegyverekre,
lőszerekre, a lőfegyver-kereskedők közötti szállítás kivételével a szállítóeszközre, valamint az indulás és érkezés várható
időpontjára vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésén alapuló – adatszolgáltatást és adatfogadást a rendőrség
központi szerve végzi, valamint – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – ellátja]
„c) az (EU) 2021/555 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a bizonyos tűzfegyverek megszerzésére
és tartására vonatkozó engedélyek megtagadásával kapcsolatos információk elektronikus eszközökkel
történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2021. május 21-i
(EU) 2021/1423 bizottsági rendeletben előírtak szerint a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről
szóló, 2021. március 24-i (EU) 2021/555 európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdésében”
(meghatározott hatósági feladatokat.)
34. §		
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény „A POLGÁRI CÉLÚ PIROTECHNIKAI TEVÉKENYSÉGEK
SZABÁLYAI” alcíme a következő 18/I. és 18/J. §-sal egészül ki:
„18/I. § Az egyes polgári célú pirotechnikai termékek magánszemélyek általi használatának szabályait a Kormány
rendeletben állapítja meg.
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18/J. § (1) Az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály az egyes polgári célú pirotechnikai termékek
esetében előírhatja az állatvédelmi tájékoztató kötelező elhelyezését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állatvédelmi tájékoztató szövegét a természetvédelemért felelős miniszter rendeletben
állapítja meg.”
35. §		
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a természetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 18/J. §
(2) bekezdése szerinti állatvédelmi tájékoztató szövegét.”
36. §

(1) A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a törvény
a) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i, 91/477/EGK tanácsi irányelvnek,
b) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2008. május 21-i 2008/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 2021. március 24-i (EU) 2021/555 európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
e) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztó- és
jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/69 bizottsági
végrehajtási irányelvnek,
f ) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok
harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének és
14. cikk (1) bekezdésének,
g) a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i
2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
h) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
(2) A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 23. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A 6. § (4) bekezdés c) pontja az (EU) 2021/555 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően
a bizonyos tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélyek megtagadásával kapcsolatos
információk elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról szóló, 2021. május 21-i (EU) 2021/1423 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

37. §		
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 2. § 7. pontjában az „az Európai Közösségek Tanácsának
a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelve” szövegrész helyébe
az „a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 2021. március 24-i (EU) 2021/555 európai
parlamenti és tanácsi irányelve” szöveg lép.

10. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény módosítása
38. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az idegenrendészeti kiutasítás nem rendelhető el azzal az EGT-állampolgárral szemben, aki
a) több mint tíz éve jogszerűen tartózkodik Magyarország területén, kivéve, ha valódi, közvetlen és súlyos veszélyt
jelent a nemzetbiztonságra, vagy
b) kiskorú, kivéve, ha a kiutasítás a kiskorú érdekében történik.”
39. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 50. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A bírósági és az idegenrendészeti kiutasítás – a 34. §-ban meghatározott tilalom figyelembevételével –
kitoloncolással hajtható végre, ha
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a) a kiutasított személy szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt kiszabott szabadságvesztés büntetésből
szabadult,
b) a kiutasított személy olyan bűncselekmény elkövetése miatt került kiutasításra, amely ötévi vagy azt meghaladó
tartamú szabadságvesztéssel büntetendő,
c) a kiutasított személlyel szemben a 40. § (2) bekezdés a)–c) pontja, valamint a 48. § (1) bekezdése alapján rendeltek
el kiutasítást és a 61/A. §-ban foglaltaknak nem tett eleget, vagy
d) a kiutasítás elrendelésére a 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor, és a kiutasított személy kiutazásának
ellenőrzése a nemzetbiztonság, nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség érvényesítése, illetve a közbiztonság
vagy a közrend védelme érdekében szükséges.”
40. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 81. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az eljáró idegenrendészeti hatóság a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak az alábbiak
szerint szolgáltathat adatot
a) a 75. § (1) bekezdésében meghatározott résznyilvántartásokból az utasadatok kockázatelemzéséhez,
b) a 75. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott résznyilvántartásokból az (EU) 2018/1240 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (5) bekezdésében meghatározott feladat végrehajtása érdekében.”
41. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 82. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az idegenrendészeti hatóság az e törvény szerinti eljárásai során, az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 35. cikke szerint jogosult az Európai Határregisztrációs Rendszerben a saját maga által rögzített
adatokat kiegészíteni, helyesbíteni és törölni.”
42. §		
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A magyar állampolgár családtagjaként érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező
harmadik országbeli állampolgár tartózkodási kártyáját vagy állandó tartózkodási kártyáját vissza kell vonni)
„b) ha a harmadik országbeli állampolgár tartózkodása veszélyezteti Magyarország közrendjét, köz- vagy
nemzetbiztonsági érdekét.”

11. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény módosítása
43. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. §-a a következő
x) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„x) Fehér Kártya: olyan tartózkodási engedély, amelynek birtokosa Magyarországon kívüli országban igazolt
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, és a munkáját Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással
végzi, vagy Magyarországon kívüli országban igazolt nyereséggel rendelkező vállalkozásban tulajdoni részesedéssel
rendelkezik, és a munkáját vagy a vállalkozása irányítását Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással
végzi.”
44. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény a következő
20/G. §-sal egészül ki:
„20/G. § (1) Fehér Kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki
a) Magyarországon kívüli országban igazolt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll és a munkáját
Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással végzi, vagy Magyarországon kívüli országban igazolt
nyereséggel rendelkező vállalkozásban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és munkáját vagy vállalkozása
irányítását Magyarországról fejlett digitális technológiai megoldással végzi,
b) a 13. § (1) bekezdés a), valamint c)–i) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, és vele szemben nem állnak fenn
a (2) bekezdésben foglalt kizáró okok, és
c) nem folytat keresőtevékenységet Magyarországon, valamint magyarországi vállalkozásban tulajdoni
részesedéssel nem rendelkezik.
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(2) Nem kaphat Fehér Kártyát:
a) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a 20. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel,
b) aki tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy aki tanulmányai részeként rövid távú,
felügyelt szakmai gyakorlaton vesz részt,
c) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgár, aki Magyarország területén
kiküldetésben tartózkodik,
d) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését kérte, vagy
a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért,
e) akit Magyarország menekültként ismert el, vagy ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesített,
f ) a befogadott,
g) az a harmadik országbeli állampolgár, akiknek kiutasítását ténybeli vagy jogi indokok miatt felfüggesztették,
h) az a harmadik országbeli állampolgár, aki EK letelepedési engedéllyel rendelkezik,
i) az a harmadik országbeli állampolgár, aki vállalaton belüli áthelyezés keretében érkezik az Unió területére, vagy
j) az a harmadik országbeli állampolgár, aki magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából lép be az Unió
területére.
(3) Az idegenrendészeti hatóság a Fehér Kártyát visszavonja a 18. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, ha a harmadik
országbeli állampolgár
a) nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, vagy esetében a (2) bekezdésben foglalt valamely
körülmény fennáll,
b) Magyarország területét 90 napnál hosszabb időtartamra elhagyta, vagy
c) belföldi foglalkoztató részére, illetve érdekében végez munkát, folytat keresőtevékenységet vagy magyarországi
vállalkozásban tulajdoni részesedést szerez.
(4) A Fehér Kártya érvényességi ideje legfeljebb egy év, amely ugyanezen célból egy alkalommal legfeljebb egy
évvel meghosszabbítható.
(5) A Fehér Kártya kiadására irányuló kérelem tárgyában az idegenrendészeti hatóság az érdemi döntést a kérelem
benyújtásától számított harminc napon belül hozza meg.
(6) Fehér Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár családtagja részére családi kapcsolatra
hivatkozással tartózkodási engedély nem állítható ki.”
45. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 34. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ideiglenes letelepedési engedélyt vissza kell vonni, ha
a) a harmadik országbeli állampolgárt kiutasították, vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el,
vagy
b) a harmadik országbeli állampolgár veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 34. §-a a következő
(11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az ideiglenes letelepedési engedély kiadása vagy visszavonása iránti eljárásban a jogszabályban
meghatározott hatóság azon szakkérdésben, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e
Magyarország nemzetbiztonságát vagy közbiztonságát, az állásfoglalását
a) az elsőfokú eljárásban húsz,
b) a másodfokú eljárásban tizenöt
napon belül adja meg az eljáró idegenrendészeti hatóságnak, amely az a) pont esetében egy alkalommal további
húsz nappal, a b) pont esetében egy alkalommal további tizenöt nappal meghosszabbítható. Ezen időtartam
az ügyintézési határidőbe nem számít bele.”

46. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 35. § (7) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A nemzeti letelepedési engedély kiadása, valamint a letelepedési, nemzeti letelepedési vagy a bevándorlási
engedély visszavonása iránti eljárásban a jogszabályban meghatározott hatóság azon szakkérdésben, hogy
a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország nemzetbiztonságát vagy
közbiztonságát, az állásfoglalását
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a) az elsőfokú eljárásban húsz,
b) a másodfokú eljárásban tizenöt
napon belül adja meg az eljáró idegenrendészeti hatóságnak, amely az a) pont esetében egy alkalommal további
húsz nappal, a b) pont esetében egy alkalommal további tizenöt nappal meghosszabbítható. Ezen időtartam
az ügyintézési határidőbe nem számít bele.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 35. §-a a következő
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Fehér Kártya birtokában Magyarországon töltött idő nem számít be az (1) bekezdés a) pontja szerinti
tartózkodási időbe.”
47. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 38. § (9) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az EK letelepedési engedély kiadása iránti eljárásban a jogszabályban meghatározott hatóság azon
szakkérdésben, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország
nemzetbiztonságát vagy közbiztonságát, az állásfoglalását
a) az elsőfokú eljárásban húsz,
b) a másodfokú eljárásban tizenöt
napon belül adja meg az eljáró idegenrendészeti hatóságnak, amely az a) pont esetében egy alkalommal további
húsz nappal, a b) pont esetében egy alkalommal további tizenöt nappal meghosszabbítható. Ezen időtartam
az ügyintézési határidőbe nem számít bele.”
48. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény VII. Fejezete
a következő alcímmel egészül ki:

„A Fehér Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár bejelentési kötelezettsége
75/B. § A Fehér Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár köteles a Magyarországon kívüli országban
igazolt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának, illetve vállalkozási tevékenységének megszűnését a befejezés
időpontjától számított öt napon belül bejelenteni az idegenrendészeti hatóságnak.”
49. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106. §
(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az eljáró idegenrendészeti hatóság a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak az alábbiak
szerint szolgáltathat adatot:
a) az e fejezetben meghatározott idegenrendészeti résznyilvántartásokból az utasadatok kockázatelemzéséhez,
b) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott feladat
végrehajtása érdekében:
ba) a 95. § (1) bekezdése vonatkozásában azon harmadik országbeli állampolgárok tekintetében, akik vízum, vagy
vízumot helyettesítő engedély birtokosai,
bb) a 96. § (1) bekezdése vonatkozásában azon harmadik országbeli állampolgárok tekintetében, akik olyan
harmadik országbeli állampolgár családtagjai, aki az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az adott harmadik
ország között létrejött megállapodás alapján a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű
jogokat élveznek, és akik ennek alapján rendelkeznek az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedéllyel,
bc) a 99/A. § (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában Magyarországon tartózkodó hontalan személyek, vagy más
olyan személyek tekintetében, akik egyetlen ország állampolgárságával sem rendelkeznek.”
(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106. § (4) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az idegenrendészeti hatóság e törvény szerinti eljárása során adatot igényelhet:)
„b) a bűntettesek, a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek, illetve a büntetőeljárás
hatálya alatt állók nyilvántartásából, továbbá a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásából,”
(3) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106. §-a a következő
(10a) és (10b) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Az idegenrendészeti hatóság az e törvény szerinti eljárásai során, az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és
tanácsi rendelettel összhangban, közvetlen hozzáférés útján jogosult az Európai Határregisztrációs Rendszerből
adatot lekérdezni.
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(10b) Az idegenrendészeti hatóság az e törvény szerinti eljárásai során, az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 35. cikke szerint jogosult az Európai Határregisztrációs Rendszerben a saját maga által rögzített
adatokat kiegészíteni, helyesbíteni és törölni.”
50. §		
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
a)
45. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „sérti” szövegrész helyébe a „veszélyezteti” szöveg,
b)
45. § (4) bekezdésében a „sérti” szövegrész helyébe a „veszélyezteti” szöveg,
c)
45. § (8) bekezdés b) pontjában a „sérti” szövegrész helyébe a „veszélyezteti” szöveg,
d)
47. § (6) bekezdésében a „jelentősen” szövegrész helyébe a „súlyosan” szöveg
lép.

12. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása
51. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 15. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Nem lehet oltalmazottként elismerni azt a külföldit,)
„c) akiről megalapozottan feltehető, hogy Magyarország általi befogadását megelőzően származási országában
olyan bűncselekményt követett el, amely Magyarországon történő elkövetés esetén három évig terjedő
vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő, és megalapozottan feltehető, hogy a kérelmező csak
a bűncselekménye elkövetésével járó büntetés elkerülése érdekében hagyta el származási országát.”
52. §

(1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 68. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bírósági eljárásban a kérelmező személyes meghallgatása kötelező, ha a kérelmező menekültügyi őrizet
hatálya alatt áll. A személyes meghallgatás helyszíne az őrizet végrehajtásának helye. A személyes meghallgatást
a bíróság mellőzheti, ha az ismételt kérelem a korábbival azonos ténybeli alapon nyugszik. A bíróság a keresetlevelet
visszautasítja, ha
a) a kérelmező a szálláshelyéről nem idézhető, vagy
b) a kérelmező ismeretlen helyre távozott.”
(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 68. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a bíróság tárgyalási határnap kitűzéséről rendelkezett és a kérelmező a keresetlevél benyújtását követően
ismeretlen helyre távozott vagy a szálláshelyéről nem idézhető, a bíróság az eljárást megszünteti. Az eljárás
megszüntetésének abban az esetben is helye van, ha a kérelmező egyébként jogi képviselővel rendelkezik.”

53. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 87. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A menekültügyi hatóság a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak
a) az e fejezetben meghatározott nyilvántartásokból az utasadatok kockázatelemzéséhez szolgáltathat adatot,
b) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (5) bekezdésében meghatározott feladat
végrehajtása érdekében a 83. § (1) bekezdés y) pontjában meghatározott adatokat továbbíthatja.”
54. §		
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 95. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 87. § (1a) bekezdés b) pontja az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról,
valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet
és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

13. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása
55. §		
Hatályát veszti a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1a) bekezdése és 20. §-a.
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14. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása
56. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 83. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakértői nyilvántartó szerv erre irányuló adatigénylése alapján a Schengeni Információs Rendszer második
generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint
a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló törvény szerinti, az idegenrendészeti
hatóság által elhelyezendő figyelmeztető jelzés, illetve kiegészítő adat adattartalmának beszerzése, technikai
minőség-ellenőrzése céljából az idegenrendészeti hatóság részére a daktiloszkópiai nyilvántartásban kezelt ujj- és
tenyérnyomat azonos másolatát továbbítja.”
57. §		
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 98. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 83. § (1a) bekezdése
a) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok
visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
b) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és
használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK
rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti
és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

15. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
58. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § Az egészségügyről szóló törvény szerinti városi intézmények egyes tárgyévi vagy költségvetési éven túli
kötelezettségvállalásainak megtételéhez az irányító megyei intézmény előzetes jóváhagyása szükséges. Az előzetes
jóváhagyás alá tartozó kötelezettségvállalások körét és a jóváhagyás feltételeit a Kormány rendeletben határozza
meg.”
59. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„111/I. § E törvénynek az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését
célzó intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) módosított 48/B. § (1) bekezdés
b) pontját a Módtv2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
60. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „polgármester,” szövegrész
helyébe a „polgármester – az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település polgármestere kivételével – ,” szöveg
lép.
61. §		
Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (4) bekezdése.

16. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény módosítása
62. §		
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény a következő 18. és 19. §-sal egészül ki:
„18. § Ez a törvény az uniós űrprogram és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint
a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről
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szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/696 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
19. § Ez a törvény az uniós űrprogram keretében kiépített, üzemeltetett és használt, az Unió biztonságát esetleg
befolyásoló rendszerek és szolgáltatások biztonságáról és a 2014/496/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2021. április 30-i (KKBP) 2021/698 tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

17. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről,
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal
összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása
63. §		
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló
2012. évi CLXXXI. törvény 15. alcíme a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § Az idegenrendészeti hatóság kizárólag az általa elhelyezendő figyelmeztető jelzés, illetve kiegészítő
adat adattartalmának beszerzése, illetve technikai minőség-ellenőrzése céljából, az ahhoz szükséges mértékben
– az adatigénylés céljának meghatározása mellett – jogosult a 16. § b), f ) és g) pontja szerinti adatok közül az ujj- és
tenyérnyomatokra vonatkozó, valamint a 16. § h) pontja szerinti arcfénykép adatok átvételére.”

18. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló
2014. évi LXXXIII. törvény módosítása
64. §		
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény a következő 6/A. §-sal
egészül ki:
„6/A. § (1) Az elektronikus ügyintézési ponton benyújtott kérelem esetén a személyazonosítást a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás szerve végzi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kártyafelhasználói regisztrációval összefüggő feladatokat a működtető végzi.”

19. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosítása
65. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 45. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hivatásos állomány tagját a szolgálatteljesítés alapvető feltételeiről és szempontjairól a személyügyi
igazgatásra vonatkozó rendelkezések között a miniszter által meghatározott rendben és tartalommal tájékoztatni
kell.”
66. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 270. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a hivatásos állomány tagja a bíróság előtt – indokolással alátámasztva – arra hivatkozik, hogy a szolgálati
viszonyát ténylegesen a 45. § (4) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos igénye miatt
szüntették meg, a rendvédelmi szerv köteles bizonyítani, hogy a szolgálati viszony megszüntetésére nem ezen
okból került sor.”
67. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 287. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a rendőrség tisztjelöltje az őt ösztöndíj szerződéssel foglalkoztató
rendvédelmi szerven kívül más rendőrségi szervnél is teljesítheti a szakmai gyakorlatát. Ebben az esetben a szakmai
gyakorlat során a tisztjelölt szolgálati fegyvert, felszerelést a szakmai gyakorlatot biztosító rendvédelmi szerv
számára meghatározott szabályok szerint viselhet és a jogszabályok előírásainak megfelelően használhat.”
68. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 287/P. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A rendvédelmi alkalmazottat a munkavégzés alapvető feltételeiről és szempontjairól a miniszter által
meghatározott rendben és tartalommal tájékoztatni kell.”
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69. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 289/V. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a rendvédelmi alkalmazott a bíróság előtt – indokolással alátámasztva – arra hivatkozik, hogy az igazgatási
jogviszonyát ténylegesen a 287/P. § (4a) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos igénye
miatt szüntették meg, a rendvédelmi szerv köteles bizonyítani, hogy a szolgálati viszony megszüntetésére nem ezen
okból került sor.”
70. §

(1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg)
„n) a munkavégzés alapvető feltételeiről és szempontjairól szóló tájékoztatás tartalmát és rendjét.”
(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 342/A. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A miniszter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi igazgatási alkalmazottai tekintetében közjogi
szervezetszabályozó eszközben határozza meg:)
„g) a munkavégzés alapvető feltételeiről és szempontjairól szóló tájékoztatás tartalmát és rendjét.”

71. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény a következő 361/A. §-sal egészül ki:
„361/A. § A 45. § (4) bekezdése, valamint a 287/P. § (4a) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség a rendvédelmi
szervet a 2022. július 31-én szolgálati viszonyban vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állók
vonatkozásában csak a hivatásos állomány tagja vagy a rendvédelmi igazgatási alkalmazott erre irányuló kérelme
esetén terheli. A kérelem előterjesztése esetén a rendvédelmi szerv az írásbeli tájékoztatási kötelezettségét hatvan
napon belül teljesíti.”
72. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 364. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekkel együtt)
„1. az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló 2019. június 20-i
(EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,”
(való megfelelést szolgálja.)
73. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény
a)
154. § (2) bekezdésében az „időpótlékból és hivatásos pótlékból tevődik” szövegrész helyébe
az „időpótlékból, hivatásos pótlékból és a 170. § (4) bekezdés szerint megállapított kiegészítő juttatásból
tevődik” szöveg,
b)
170. § (4) bekezdésében a „kedvezményeket és” szövegrész helyébe a „kedvezményeket, juttatásokat és”
szöveg,
c)
364. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „340. és 341. §-ban foglalt felhatalmazások” szövegrész helyébe
a „felhatalmazása” szöveg
lép.

20. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény módosítása
74. §		
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §-a
a következő 40a–40c. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„40a. szerepkör: a Kormány rendeletében meghatározott természetes személy közfeladatához kapcsolódó
tulajdonság vagy minőség, így különösen tisztség, munkakör, beosztás, álláshely, képesítés, jogosultság;
40b. szerepkör-nyilvántartás: a szerepkört jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően igazoló,
elektronikus nyilvántartás;
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40c. szerepkör-tanúsítvány: olyan, a szerepkör-tanúsító szolgáltató által kiállított igazolás, amely egy természetes
személyre vonatkozóan alkalmas igazolni azt, hogy a személy az elektronikus aláírás dokumentumon rögzítése
időpontjában a szerepkör-tanúsítványban megjelölt igazolt szerepkörrel rendelkezik;”
75. §		
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. §-a
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Diplomáciai ügyekben – ideértve a sportdiplomáciai ügyeket – az e törvény szerinti elektronikus ügyintézés
szabályai – ha törvény eltérően nem rendelkezik – nem alkalmazandóak.”
76. §

(1) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 38. §
(1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(Az alábbi központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a Kormány biztosítja a jogszabályban kijelölt szolgáltató
útján:)
„p) a Kormány által rendeletben megjelölt központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás.”
(2) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 38. §
(1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alábbi központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a Kormány biztosítja a jogszabályban kijelölt szolgáltató
útján:)
„p) szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás,”
(3) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 38. §
(1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Az alábbi központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a Kormány biztosítja a jogszabályban kijelölt szolgáltató
útján:)
„q) a Kormány által rendeletben megjelölt központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás.”
(4) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 38. §-a
a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, valamint a központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatások tekintetében mesterséges intelligencián alapuló technológia is felhasználható.
(6) Ha jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez az ügyfél, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
képviselőjének aláírását követeli meg, az a Kormány rendeletében meghatározott mesterséges intelligencián
alapuló szolgáltatás használata során a Kormány rendeletében meghatározottak szerint pótolható.
(7) Ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatás használata során
a szolgáltatás útján, gépi úton tesz nyilatkozatot, a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltatója
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nevében jár el.
(8) Törvény vagy a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében kiadott rendelete meghatározhatja azon ügyeket, ahol
a (6) bekezdés szerinti szolgáltatások vagy ezen szolgáltatások valamelyikének használata kizárt.”

77. §		
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
NEGYEDIK Része a következő XXI. Fejezettel egészül ki:

„XXI. FEJEZET
A BIZALMI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYES KÜLÖNÖS, BIZALMI SZOLGÁLTATÁSNAK NEM
MINŐSÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOK
59/A. Szerepkör tanúsítása
100/A. § A közfeladat gyakorlása ellátása során eljáró természetes személy tanúsítvány alany (jelen alcímben
a továbbiakban: alany) szerepkörét a Kormány rendeletében kijelölt szerepkör-tanúsító szolgáltató szerepkörtanúsítvánnyal igazolhatja. A Kormány szerepkör-tanúsító szolgáltatóként kormányzati hitelesítési szolgáltatót
jelölhet ki.
100/B. § (1) Szerepkör-tanúsítvány alkalmazása esetén a szerepkör-tanúsító szolgáltató – az alany elektronikus,
a szerepköre igazolására irányuló kérésével – a szerepkör-tanúsítvány kiállítása idejéig jogosult kezelni és
a szerepkör-nyilvántartásból átvenni az alany azonosításához és a szerepkör igazolásához szükséges személyes
adatokat. A szerepkör-tanúsítvánnyal összefüggő adatokat a szolgáltató köteles fizikailag és logikailag elkülöníteni.
(2) A szerepkör-nyilvántartást vezető szerv az (1) bekezdés szerinti adatok szolgáltatását a szerepkör-tanúsító
szolgáltató közreműködésével biztosítja.
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100/C. § (1) A Kormány a szerepkör-tanúsítványok egységes felhasználása érdekében – központi elektronikus
ügyintézési szolgáltatásként – szerepkör-tanúsító platform szolgáltatást biztosít.
(2) A szerepkör-tanúsító szolgáltató a szerepkör-tanúsítványt a szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás útján
biztosítja az alany számára.
(3) A szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás szolgáltatója a szerepkör-tanúsítvány kiállítása idejéig jogosult kezelni
az alany azonosításához és a szolgáltató kiválasztásához szükséges személyes adatokat. A szerepkör-tanúsítvánnyal
összefüggő adatokat a szolgáltató köteles fizikailag és logikailag elkülöníteni.
100/D. § A szerepkör igazolásával, a szerepkör-tanúsítvány kibocsátásával, az ahhoz kapcsolódó felelősségi
szabályokkal, valamint a szerepkör-tanúsító platform szolgáltatással kapcsolatos részletszabályokat a Kormány
rendeletben határozza meg.”
78. §

(1) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. §
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) e törvényben nem meghatározott szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat, ezek
részletes követelményeit, a szolgáltatásnyújtás részletes eljárási rendjét, a szolgáltatás igénybevételének részletes
szabályait, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szervezési és a szolgáltató által
teljesítendő személyi és pénzügyi feltételeket, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás bejelentésével,
valamint a Felügyelet általi bírság kiszabásával kapcsolatos rendelkezéseket és a bírság mértékét,”
(2) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. §-a
a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a szerepköröket, a szerepkör igazolásával kapcsolatos részletszabályokat,
b) a 100/A. § szerinti szolgáltatót,
c) a szerepkör-tanúsítvány kibocsátásával, az ahhoz kapcsolódó felelősségi szabályokkal kapcsolatos
részletszabályokat,
d) a szerepkör-tanúsító platform szolgáltatással kapcsolatos részletszabályokat.”

21. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása
79. §		
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az elektronikus közokirat teljes bizonyító erővel bizonyítja a közokirat aláírása pillanatában a kiállító
személynek az E-ügyintézési tv. szerinti szerepkörét, ha a szerepkört
a) a szerepkör-tanúsító szolgáltató szerepkör-tanúsítványban igazolta vagy
b) az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igazolása tartalmazza.
(3b) Elektronikus közokirat esetében jogszabály a (3a) bekezdéstől eltérő módon is lehetővé teheti az E-ügyintézési tv.
szerinti szerepkör teljes bizonyító erejű igazolását.”
80. §

(1) A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha)
„i) – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kiállító szóbeli nyilatkozatát az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus
ügyintézést biztosító szerv vagy a szolgáltatás használatára jogosult egyéb szerv a Kormány rendeletében
meghatározottak szerint mesterséges intelligenciával támogatott szolgáltatás szerint írásbeli formátumba
alakította, az írásbeli formátumba alakított nyilatkozat tervezetét a kiállító jóváhagyta, és dokumentum a Kormány
rendeletében meghatározottak szerint hitelesítve lett.”
(2) A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdés f ) és g) pontja szerinti magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja
a nyilatkozat megtétele idejében a nyilatkozatot tevő személynek az E-ügyintézési tv. szerinti szerepkörét, ha
a szerepkört
a) a szerepkör-tanúsító szolgáltató szerepkör-tanúsítványban igazolta vagy
b) az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igazolása tartalmazza.”
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22. Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési
Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2019. évi XCVI. törvény módosítása
81. §		
Nem lép hatályba az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési
Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi XCVI. törvény 11. §-a.
82. §		
Nem lép hatályba az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési
Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi XCVI. törvény 26. §
(1) bekezdése.

23. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása
83. §		
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi
LVIII. törvény 267. §-ában a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig” szöveg lép.

24. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény módosítása
84. §		
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 16. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 55. § 2023. január 1-jén lép hatályba.”

25. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása
85. §		
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 23. §-a a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A klinikai központ elnöke – az (5) bekezdésben foglalt irányítási jogköreinek gyakorlásán túl – írásban
jogosult előzetesen jóváhagyni az irányítása alá tartozó városi intézmény egyes tárgyévi vagy költségvetési éven
túli kötelezettségvállalásait. Ha a jóváhagyás megtagadása ellenére a városi intézmény az álláspontját fenntartja,
az egészségügyi szolgáltatás irányításáért az ágazati jogszabályban kijelölt felelős állami szerv dönt.”

26. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása
86. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 1. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Hatóság a bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szerv.”
87. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság látja el
a) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény,
b) a bírósági végrehajtásról szóló törvény,
c) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény,
d) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény, és
e) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.)
és az e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek, személyek ezen
jogszabályok szerinti tevékenységének felügyeletét, valamint az e jogszabályokban meghatározott, a Hatóság
feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat.”
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88. §
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(1) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. §-a a következő o) ponttal
egészül ki:
(A Hatóság elnöke)
„o) megállapítja a földtani kutatásra, a Bt. hatálya alá tartozó, hatósági engedély vagy koncessziós szerződés
alapján végezhető tevékenységek engedélyezésére, a kutatás engedélyezésére és a kutatási munkaprogram
alapvető tartalmi követelményeire, a kutatási jogadományhoz, illetve a kutatási engedélyhez tartozó pénzügyi
biztosítékra, valamint a kutatási terület kialakítására és mértékére, valamint kutatási jogadománnyal vagy
kutatási engedéllyel érintett olyan részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetek
esetében, amelyekre más bányavállalkozó bányászati jogát már megállapították, a kötendő megállapodás
hatósági jóváhagyásának feltételeire vagy a megállapodás hiányában az együttműködés szükségességének és
tartalmának megállapítására, a biztonsági övezet és a védőpillér kijelölésére, biztonsági övezetben érvényesítendő
tilalmakra és korlátozásokra, a bányatérképek elkészítésére és változásokkal történő kiegészítésére, a bányászati
és gázipari tevékenység biztonságára és üzemi felügyeletére, a bányavállalkozó, a gázipari engedélyes ezzel
kapcsolatos kötelezettségeire, a bányamentő és kitörésvédelmi szolgálat működtetésére, az üzemzavar elhárítási,
kitörésvédelmi tervre, a bányának a fő bányaveszélyek szempontjából való minősítésére, a jogosulatlan,
szabálytalan bányászati tevékenység végzése, kitermelés engedély nélküli szünetelése, hatósági engedélyhez
kötött gázipari tevékenység engedély nélküli, vagy jogszabályban vagy a bányafelügyelet határozatában foglalt
előírásoktól eltérő végzése, a biztosítékadási kötelezettség megsértése esetén alkalmazható intézkedésekre,
a bányászati tevékenységből eredő kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére szolgáló biztosítékokra,
a Bt. szerinti polgári robbantási, polgári felhasználású robbanóanyag-forgalmazási, a nyomástartó berendezést
vizsgáló szakértői és felügyeleti tevékenységek folytatásának részletes feltételeire, az e tevékenységekre jogosító
eljárás rendjére, az e tevékenységeket végzőkről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó
adattartalmára, valamint a nyilvántartás vezetésére, a robbanóanyag forgalmazására és e tevékenységek hatósági
felügyeletére, az ásványvagyon-gazdálkodás részletes követelményeire, a szolgáltatásra köteles földtani adatok
körére és az adatszolgáltatás rendjére, a bányászati jog új jogosítottjának kijelölésére vonatkozó hatósági pályázati
eljárásra, a geotermikus védőidom meghatározására és kijelölésére, valamint a geotermikusenergia-hasznosító
létesítmények, a kitermelt és hasznosított geotermikus energia mennyiségének, és a megállapított geotermikus
védőidomok nyilvántartására, az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területén
elvégzendő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat lefolytatására, valamint a vizsgálatban részt vevő közigazgatási
és egyéb szervek közreműködésére, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések
engedélyezésére, hatósági felügyeletére, az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas
földtani szerkezetek vonatkozásában a potenciális tárolóhely felmérésére, a szén-dioxid geológiai tárolásához
kapcsolódó földtani kutatás és a tárolás engedélyezésére, a kutatási engedély átruházására, szén-dioxid-áram
besajtolására, az üzemeltető és a bányafelügyelet ellenőrzésére, a pénzügyi biztosítékra és pénzügyi hozzájárulásra,
a tárolóhely bezárására, a bányafelügyelet által vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó tartalmi
követelményeire, a korrekciós intézkedések elvégzésére, az új tárolási engedélyes kijelölésére, a bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárás, az építési tevékenységek
körére, az eljárás megindítására irányuló kérelemhez csatolandó műszaki dokumentáció tartalmára, az ásványi
nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartására, a Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti kitermelési
határidő meghosszabbítása esetén fizetendő térítés mértékének és a megfizetés módjának megállapítására,
a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások nyilvántartására, azok kockázatelemzésére, besorolására,
valamint a céltartalék képzésére, a koncessziós pályázatra kijelölhető zárt területek listájának közzétételére,
a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények létesítéséhez szükséges
anyagnyerő hely engedélyezésére, az engedély iránti kérelem tartalmi követelményeire, a komplex műveleti
terv tartalmára, az anyagnyerő hely létesítéséhez szükséges biztosítékokra, az anyagnyerő hely megszüntetésére
irányuló kérelem tartalmi követelményeire, a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez
szükséges szakmai képesítésre és gyakorlatra, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak alaptanfolyami
és időszakos továbbképzésére, az egyes munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátásához
szükséges szakmai képesítésre és gyakorlatra, a hites bányamérőre, a bányatérképek méretarányára és tartalmi
követelményeire, a polgári robbantási tevékenység műszaki-biztonsági követelményeit tartalmazó szabályzatra,
a bányászati és gázipari biztonsági szabályzatokra, a létesítmények tervezésére, létesítésére, üzembe helyezésére,
üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, és egyéb feltételeit tartalmazó
biztonsági szabályzatokra, a műszaki-biztonsági irányítási rendszerek alkalmazási szabályaira, a szakági műszaki
bizottságok létesítésére, feladataik és működésük rendjére, a Bt. szerinti földtani szakértői tevékenység folytatásának
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részletes feltételeire, az e tevékenységre jogosító eljárás rendjére, a szakértők nyilvántartásának személyes adatot
nem tartalmazó adattartalmára, valamint a nyilvántartás vezetésére, a bányászati és gázipari biztonságtechnikai
és munkabiztonsági vizsgák tematikájára és rendjére, a hites bányamérői tevékenység folytatásának részletes
feltételeire, az e tevékenységre jogosító eljárás rendjére, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó
adattartalmára, valamint a nyilvántartás vezetésére, a bányászati hulladékok kezelésére, a szén-dioxidszállítóvezetékek biztonsági követelményeire és a szén-dioxid-szállítóvezetékek biztonsági szabályzatára,
a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásának részletes feltételeire, az e tevékenységre jogosító
eljárás rendjére, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmára, valamint a nyilvántartás
vezetésére, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavarok és súlyos
balesetek körére, az arról szóló jelentéstételi kötelezettségre és vizsgálati rendjére vonatkozó részletes szabályokat,
rendeletben a koncessziós pályázatra kijelölhető zárt területeket.”
(2) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. §-a a következő p) ponttal
egészül ki:
(A Hatóság elnöke)
„p) megállapítja a bányafelügyelet felügyeleti tevékenységéért a bányafelügyelet részére fizetendő felügyeleti díj
fizetésére, beszedésére, kezelésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat.”
89. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 14. alcíme a következő
34/A–34/B. §-sal egészül ki:
„34/A. § (1) A Hatóság a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) általános és egyetemes
jogutódja, ideértve az MBFSZ valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátását, továbbá valamennyi jogát és
kötelezettségét, valamint vagyonát, vagyoni jogait és előirányzatait is.
(2) A Hatóság a bányafelügyeletként és az állami földtani feladatokat ellátó szervként kijelölt kormányhivatalok
jogutódja az átkerülő feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok
ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében. A jogutódlással kapcsolatos részletes
rendelkezéseket a Hatóság és az érintett kormányhivatalok közötti átadás-átvételi megállapodások rögzítik.
(3) A jogok és kötelezettségek átszállása a jogelőddel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való
hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.
(4) A Hatósághoz átkerülő feladatokhoz kapcsolódóan a 2022. január 1-je előtt indult, folyamatban lévő
közbeszerzési eljárásokban a jogelődök helyébe a Hatóság lép.
(5) A Hatósághoz átkerülő feladatokhoz kapcsolódóan a 2022. január 1-jén folyamatban lévő peres és nemperes
eljárásokban, hatósági és végrehajtási ügyekben, törvényességi felügyeleti és fegyelmi eljárásokban a jogelődök
helyébe a Hatóság lép.
(6) A Hatósághoz átkerülő feladatokhoz kapcsolódóan a jogelődök által kötött, 2021. december 31-én hatályban
lévő hatósági szerződések esetében 2022. január 1-jén a jogelődök helyébe a Hatóság lép.
(7) A Hatósághoz átkerülő feladatokhoz kapcsolódóan a jogelődök által 2022. január 1-jét megelőzően hozott
hatósági döntéssel szemben közigazgatási per megindítására irányuló keresetet 2021. december 31-ét követően
a Hatóság ellen kell benyújtani.
(8) A Hatósághoz átkerülő feladatokhoz kapcsolódóan a jogelődök által kötött együttműködési megállapodás,
koordinációs tanácsban, európai koordinációs tárcaközi bizottságban, nemzetközi szervezetben
2021. december 31-én fennálló tagság tekintetében a jogelőd szerződő fél vagy tag vonatkozásában
2022. január 1-jétől a Hatóság jogosult eljárni. A Hatóság köteles tájékoztatni az együttműködési
megállapodásokban részes feleket és a szervezeteket arról, hogy a megállapodással érintett jogviszony és tagsági
jogviszony tekintetében a jogelőd helyett a Hatóság jogosult eljárni.
(9) Nem jelenti az adótitok és üzleti titok sérelmét, ha a jogelődök a Hatóság számára ezen titokkörbe eső adatokat
adnak át e törvény kihirdetését követően, e törvény hatálybalépéséből adódó feladatok ellátása érdekében.
34/B. § (1) Az MBFSZ elnökének és elnökhelyetteseinek megbízatása 2021. december 31-én megszűnik. Az elnök
és az elnökhelyettes a 11. § szerinti végkielégítésre jogosult, kivéve, ha megbízatása megszűnésétől számított
30 napon belül közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít.
(2) Az MBFSZ-nél foglalkoztatott és a kormányhivataltól átkerülő kormánytisztviselő kormányzati szolgálati
jogviszonya – a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a közszolgálati munkaszerződésben foglaltak szerint
közszolgálati jogviszonnyá alakul át. A jogviszony átalakulása nem érinti a 2022. január 1-je előtt keletkezett
kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, kivéve ha e törvény ettől eltérően
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rendelkezik. A jogviszony átalakulásáról a munkáltató köteles tizenöt napon belül a köztisztviselőt, illetve
a közszolgálati ügykezelőt értesíteni és a közszolgálati munkaszerződést megkötni.
(3) 2022. január 1-jén annak a Hatósághoz átkerülő személynek, akinek 2021. december 31-én az MBFSZ-szel,
a kormányhivatallal
a) határozatlan idejű munkaviszonya áll fenn, e jogviszonya határozatlan idejű, a Hatósággal fennálló
munkaviszonnyá,
b) határozott idejű munkaviszonya áll fenn, e jogviszonya határozott idejű, a Hatósággal fennálló munkaviszonnyá
alakul át.
(4) Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a jogviszony teljes munkaidős munkaviszonnyá,
részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén részmunkaidős munkaviszonnyá alakul át.
(5) A Hatóság általános jogutód az MBFSZ-től és a kormányhivataltól átkerülő foglalkoztatottak feletti munkáltatói
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonyuk fennállása
tekintetében.
(6) A (2) bekezdéstől eltérően az érintett jogviszonya nem alakul át az e törvény szerinti jogviszonnyá,
ha 2022. január 1. napja előtt kötött megállapodás, illetve valamelyik fél által tett egyoldalú jognyilatkozat alapján
2022. január 1. napját követően szűnik meg a jogviszony.
(7) Ha a közszolgálati munkaszerződés a (2) bekezdés szerinti határidőben nem kerül megkötésre, az érintett
jogviszonya a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
szűnik meg.
(8) Az érintett jogviszonyának a (2) bekezdés szerinti átalakulása esetén a jogviszonyt a próbaidő, a végkielégítésre
és a szolgálati elismerésre való jogosultság szempontjából folyamatosnak kell tekinteni.
(9) Az érintett a munkaköre, álláshelye alapján 2021. december 31. napján ellátott feladatait mindaddig elláthatja,
amíg az álláshelyén ellátandó feladatok vagy az álláshely betöltésének a Küt. 6. § (2) bekezdése szerinti szakmai
feltételei meg nem változnak.
(10) E § hatálybalépése nem szakítja meg a 2021. december 31. napján fennálló jogviszonyból eredő igények
elévülését.
(11) Az érintett illetményét úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet kevesebb annál, mint amekkora összegre
illetményként a kinevezési okirat alapján 2021. december 31. napján jogosult volt.
(12) Az érintett részére a 2021. december 31-én meglévő szabadságát 2021. december 31-ét követően
– a (15) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem lehet kiadni.
(13) Az érintett 2021. december 31-én meglévő, ki nem adott szabadságát 40 napon belül meg kell váltani.
(14) A (13) bekezdés szerinti megváltás során az érintettet 2021. december 1. napján megillető illetménnyel kell
számolni.
(15) A 2021. december 31-én szülési szabadságon, vagy a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett
fizetés nélküli szabadságon lévő érintett azon szabadságát, amelyre 2021. december 31-ig jogosultságot szerzett,
az érintett döntése szerint távollétének megszűnését követő
a) 2 éven belül ki kell adni, vagy
b) 30 napon belül meg kell váltani.”
90. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény
a) 2. § (2) bekezdésében az „az 1. § (1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az 1. § (1)–(2) bekezdésében”
szöveg,
b) 3. § (4) bekezdés c) pontjában az „az (1) bekezdés a) és c) pontja” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés a), c) és
e) pontja” szöveg,
c) 35. §-ában az „a 31–34. §” szövegrész helyébe az „a 31–34/B. §” szöveg
lép.

27. Záró rendelkezések
91. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(12) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 22. §, a 23. §, a 25. § c)–f ) pontja, a 27. §, a 28. §, a 7. alcím, a 23. alcím, a 24. alcím és a 89. § 2021. december 30-án
lép hatályba.
(3) A 26. §, 40. §, a 49. § (1) bekezdése, az 53. §, az 54. § és a 81. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési
Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399
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(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)

rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i
(EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban
meghatározott napon lép hatályba.
A 4–6. §, a 8–13. §, a 14. § (1) bekezdése, a 15. §, a 16. § (1)–(3) bekezdése, a 18. § a)–c) és e)–w) pontja, a 29. §,
a 38. §, a 39. §, a 42–48. §, az 50–52. §, a 18. alcím, a 73. § a) és b) pontja, a 86. §, a 87. §, a 88. § (1) bekezdése és
a 90. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
A 49. § (2) bekezdése, a 14. alcím és a 17. alcím a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs
Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló
egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló,
2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági
határozatban meghatározott napon lép hatályba.
A 8. alcím és az 1. melléklet 2022. február 15-én lép hatályba.
A 14. § (2)–(3) bekezdése, a 16. § (4) bekezdése, 18. § d) és x) pontja és a 88. § (2) bekezdése 2022. március 1-jén lép
hatályba.
A 20. § és a 24. § 2022. június 28-án lép hatályba.
A 65. §, a 66. § és a 68–72. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
A 2. §, a 7. § b) pontja, a 74. §, a 76. § (2) és (3) bekezdése, a 77. §, a 78. § (2) bekezdése, a 79. § és a 80. §
(2) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.
A 21. § 2023. július 1-jén lép hatályba.
A 41. §, a 49. § (3) bekezdése és a 82. § a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok
belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló
határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek
meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és
az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.
A (3) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját az idegenrendészetért és menekültügyért
felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi
határozatával állapítja meg.
A (12) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a határrendészetért felelős miniszter annak
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
Az (5) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a rendészetért felelős miniszter annak
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

92. §		
E törvény
a)
20–22. §-a, 25. § b), c) és f ) pontja, 26. §-a, 28. § 24–26. pontja és 81. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése
alapján,
b)
51. §-a az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése alapján,
c)
86–89. §-a, valamint 90. § a) és b) pontja az Alaptörvény 23. cikke alapján,
d)
25. alcíme az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
93. §		
A 20. § és a 24. § a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló,
2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
94. §		
A 26. §, a 40. §, a 49. § (1) bekezdése, az 53. § és az 54. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer
(ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399
rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i
(EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
95. §		
A 33. § és a 36. § (2) bekezdése az (EU) 2021/555 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a bizonyos
tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélyek megtagadásával kapcsolatos információk
elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló,
2021. május 21-i (EU) 2021/1423 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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96. §		
A 41. § és a 49. § (3) bekezdése a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére
és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs
rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint
a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet
módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.
97. §		
A 49. § (2) bekezdés, az 56. §, az 57. § és a 17. alcím
a)
a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok
visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti
és tanácsi rendelet,
b)
a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről
és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint
az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i
(EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
98. §		
Az 51. § a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való
elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem
tartalmára vonatkozó szabályokról (átdolgozás) szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 17. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
99. §		
Az 52. § a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (átdolgozás) szóló,
2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 46. cikk (11) bekezdésének való megfelelést
szolgálja.
100. §		
A 62. §
a)
az uniós űrprogram és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU,
az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2021. április 28-i (EU) 2021/696 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
b)
az uniós űrprogram keretében kiépített, üzemeltetett és használt, az Unió biztonságát esetleg befolyásoló
rendszerek és szolgáltatások biztonságáról és a 2014/496/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2021. április 30-i (KKBP) 2021/698 tanácsi határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
101. §		
A 19. alcím az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i
(EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

9564

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 208. szám

1. melléklet a 2021. évi CXX. törvényhez
1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 28–35. sorral egészül ki:
„
28.

Budapest, 38295/1, valamint ebből az ingatlanból
a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés
alapján kialakított ingatlanok

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

29.

Budapest, 38295/2, valamint ebből az ingatlanból
a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés
alapján kialakított ingatlanok

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

30.

Budapest, 38295/3, valamint ebből az ingatlanból
a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés
alapján kialakított ingatlanok

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

31.

Budapest, 38295/4, valamint ebből az ingatlanból
a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés
alapján kialakított ingatlanok

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

32.

Budapest, 38295/5, valamint ebből az ingatlanból
a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés
alapján kialakított ingatlanok

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

33.

Budapest, 38295/6, valamint ebből az ingatlanból
a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés
alapján kialakított ingatlanok

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

34.

Budapest, 38295/10, valamint ebből az ingatlanból
a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés
alapján kialakított ingatlanok

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

35.

Budapest, 38295/11, valamint ebből az ingatlanból
a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés
alapján kialakított ingatlanok

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
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2021. évi CXXI. törvény
egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és
biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról*
1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
1. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott
bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:)
„9. ellátja különleges jogrendben a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat, illetve hadiállapot idején
közreműködik az államhatárt fegyveresen vagy felfegyverkezve átlépő személyek kiszorításában, valamint
elfogásában és lefegyverzésében,”

2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
2. §		
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az árvíz- és belvízvédekezés országos irányítása
a) a rendkívüli védekezési készültség beálltáig a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter,
b) a rendkívüli védekezési készültség tartama alatt, ha veszélyhelyzet kihirdetésére nem kerül sor, a vízügyi
igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter,
c) összehangolt védelmi tevékenység esetén a Kormány kijelölt tagja
hatáskörébe tartozik.”

3. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása
3. §		
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8/A. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét,
amelynek keretében)
„d) összehangolt védelmi tevékenység, valamint különleges jogrend kihirdetését megalapozó helyzet vagy esemény
kezelésével összefüggésben, a nemzetbiztonságot érintően kiemelt kockázatot jelentő biztonsági fenyegetésekkel
kapcsolatos kérdések vonatkozásában a hatáskörébe és illetékességébe tartozó szakmai koordinációs
tevékenységet lát el az érintett szervezetek bevonásával, továbbá kockázatelemzést végez;”

4. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
4. §		
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult)
„p) a rendvédelmi szerv központi szerve, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője, a védelmi és biztonsági
tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének
vezetője,”

5. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása
5. §

(1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
3. § 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.

9566

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 208. szám

(E törvény alkalmazásában:)
„11. Kiterjedt káresemény: olyan védelmi és biztonsági esemény, amelynek kezelése során elengedhetetlen az életés vagyonbiztonság megóvása érdekében a katasztrófavédelem, mint elsődleges beavatkozó irányításával
az eseménykezelésben érintett szervezetek azonnali, összehangolt reagálása a védelmi és biztonsági igazgatás
központi szervének koordinációs tevékenysége megkezdéséig.
12. Kockázat: egy adott területen adott időtartamon belül vagy meghatározott körülmények között jelentkező
egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínűsége.”
(2) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
3. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„25. Veszélyelhárítási terv: kiterjedt káresemény időszakában végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatokat
tartalmazó, központi, területi (fővárosi), járási, települési (a fővárosban kerületi) és munkahelyi okmányrendszer.”
(3) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
3. § 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„30. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény: veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti
üzemben a rendeltetésszerű működés során vagy a technológiai folyamatokban bekövetkező olyan nem várt
esemény, amely nem minősül veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetnek, de azonnali beavatkozást
igényel és az alábbi következmények egyikével jár:
a) veszélyes anyaggal kapcsolatos tűz,
b) veszélyes anyaggal kapcsolatos robbanás,
c) mérgező, rákkeltő tulajdonságú veszélyes anyag kibocsátása,
d) oxidáló, tűz- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú folyadék halmazállapotú veszélyes anyag kikerülése
legalább 1000 kg mennyiségben,
e) egyéb veszélyes anyag kikerülése legalább a felső küszöbérték 0,1%-át elérő mennyiségben.”
(4) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
3. §-a a következő 34. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„34. Katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség: azon képességek, válaszadási kapacitások összessége, amelyek
a személyek, a környezet, a tulajdon védelmét, valamint a kormányzati, gazdasági, társadalmi funkciók
folytonosságának megőrzését szolgálják a természeti és az ember okozta katasztrófák közvetlen, közvetett
hatásaival szemben.”
6. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 4. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvényt kell alkalmazni Magyarország területén végzett katasztrófaveszélyes tevékenységre, kiterjedt
káresemény megelőzése érdekében, valamint annak bekövetkezése esetén, továbbá akkor, ha a katasztrófa károsító
hatása ellen Magyarország területén védekezés szükséges (beleértve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezést is).”
7. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
5. §-a a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(A Kormány a katasztrófavédelem megszervezése és irányítása körében:)
„k) összehangolja a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
l) koordinálja a katasztrófák miatti veszteségekre vonatkozó adatok gyűjtését.”
8. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester és a polgármester a katasztrófavédelmi feladatok e törvényben
meghatározott végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el.”
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9. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 43. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A honvédségi erők igénybevétele a szükséges létszámnak megfelelően a Magyar Honvédség irányítására
vonatkozó szabályok alapján erre jogosult személy döntése alapján történik.”
10. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
25. alcíme a következő 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A. § A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, továbbá a polgári védelmi célra használt járművet
és egyéb technikai eszközt, valamint létesítményt a polgári védelem nemzetközi megkülönböztető jelével kell
ellátni.”
11. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
71. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (6) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség a következő adatokra terjed ki:]
„d) a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározott polgári védelmi
kötelezettség alóli mentességi ok, illetve azon tény, hogy polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával,
közmegbízatásával teljesíti.”
12. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
80. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„j) a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség fejlesztésével, valamint a katasztrófák miatti veszteségekre
vonatkozó adatok gyűjtésével kapcsolatos feladatokat,”
13. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
41. alcíme a következő 87/A. §-sal egészül ki:
„87/A. § E törvény az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi határozat, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat
módosításáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/836 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.”
14. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
1.
1. § (2) bekezdésében a „katasztrófaveszélyt” szövegrész helyébe a „kockázatokat” szöveg,
2.
3. § 29. pontjában az „üzemzavar” szövegrész helyébe az „esemény” szöveg,
3.
5. alcím címében a „Kormányzati” szövegrész helyébe az „Ágazati” szöveg,
4.
7. §-ában a „kormányzati” szövegrészek helyébe az „ágazati” szöveg,
5.
34. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,
6.
35. § (4) bekezdésében az „üzemzavarral” szövegrész helyébe az „eseménnyel” szöveg,
7.
35. § (5) bekezdés c) pontjában az „üzemzavarral” szövegrész helyébe az „eseménnyel” szöveg,
8.
35. § (10) bekezdés e) pontjában az „üzemzavar” szövegrész helyébe az „esemény” szöveg,
9.
35. § (10) bekezdés f ) pontjában az „üzemzavarról” szövegrész helyébe az „eseményről” szöveg,
10.
36. §-ában az „üzemzavarok” szövegrész helyébe az „események” szöveg,
11.
42. § a) pontjában az „üzemzavar” szövegrész helyébe az „esemény” szöveg,
12.
42. § b) pontjában az „üzemzavarban” szövegrész helyébe az „eseményben” szöveg,
13.
V. Fejezet címében a „KATASZTRÓFAVESZÉLY ÉS A VESZÉLYHELYZET” szövegrész helyébe a „KITERJEDT
KÁRESEMÉNY” szöveg,
14.
19. alcím címében a „katasztrófaveszély” szövegrész helyébe a „kiterjedt káresemény” szöveg,
15.
43. § (1) bekezdésében a „9. pontjában meghatározott katasztrófaveszély” szövegrész helyébe
a „11. pontjában meghatározott kiterjedt káresemény” szöveg és az „ellátása keretében” szövegrész helyébe
az „ellátása, koordinálása keretében” szöveg,
16.
43. § (4) bekezdésében a „katasztrófaveszély” szövegrész helyébe a „kiterjedt káresemény” szöveg,
17.
71. § (7a) bekezdésében a „megyei, fővárosi” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,
18.
71. § (7a) bekezdésében a „közbiztonsági” szövegrész helyébe a „védekezéssel összefüggő feladatokban
közreműködő önkormányzati” szöveg,
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19.
20.

71. § (8) bekezdésében a „megyei, fővárosi” szövegrész helyébe a „területi” szöveg,
72. § (10) bekezdés nyitó szövegrészében a „Katasztrófaveszély” szövegrész helyébe a „Kiterjedt káresemény”
szöveg

lép.
15. §		
Hatályát veszti a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény
a)
60. § (2) bekezdése,
b)
60. § (7)–(9) bekezdése,
c)
66. § (5) bekezdése,
d)
71. § (2) bekezdése,
e)
71. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „és (2)” szövegrész,
f)
71. § (3) bekezdés d) pontja.

6. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosítása
16. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 78. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hivatásos állomány nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett tagja)
„a) csak veszélyhelyzet, hadiállapot, szükségállapot vagy a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról
szóló törvény szerinti összehangolt védelmi tevékenység (a továbbiakban: összehangolt védelmi tevékenység)
idején hívható szolgálatba,”
17. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 322. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Veszélyhelyzet, hadiállapot, szükségállapot vagy összehangolt védelmi tevékenység idején a (2) bekezdésben
foglaltaktól eltérően a szenior állományban foglalkoztatott részére túlszolgálat elrendelhető, illetve éjszakai
szolgálatteljesítés beleegyezése nélkül elrendelhető. Ebben az esetben a 139. §-t, a 140. §-t, a 350. §
(3)–(4a) bekezdését, illetve a 161. § (1) bekezdés c) pontját alkalmazni kell.”
18. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 84. § (1) bekezdésében a „rendkívüli állapot idejét, valamint a váratlan támadás időszakát” szövegrész
helyébe az „a hadiállapot idejét” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a törvény 2023. július 1-jén lép hatályba.
20. §		
E törvény
a)
1. §-a és 3. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b)
11. §-a, 14. § 17–20. pontja, valamint 15. § d)–f ) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (5) és (6) bekezdése alapján,
c)
15. § a)–c) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2021. évi CXXII. törvény
egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról*
1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása
1. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közjegyző a 69. § (4) bekezdés szerinti első éves működési vizsgálat, vagy annak utóvizsgálata eredményes
lezárását követően köthet egynél több személlyel közjegyzőhelyettesi munkakör betöltésére munkaszerződést.”
2. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 32. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Helyettesként az a közjegyző rendelhető ki, aki a 69. § (4) bekezdés szerinti első éves működési vizsgálaton,
vagy annak utóvizsgálatán megfelelt, vagy aki a kinevezését megelőzően közjegyzőhelyettesként tartós helyettesi
feladatot látott el és a tartós helyettesi működése során tartott működési vizsgálaton megfelelt.”
3. §

(1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 120. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tervezeten eszközölt változtatás és kiegészítés szövegének kivételével mellőzhető a felek által rendelkezésre
bocsátott írásbeli tervezet felhasználásával készített közjegyzői okirat felolvasása, ha a jogi képviselővel eljáró
jogi személy felek a közjegyző előtt együttesen kijelentik, hogy az okirat tervezetét megismerték és ezért kérik
az okirat felolvasásának mellőzését. A felolvasás mellőzése nem érinti a közjegyzői okirat készítésével kapcsolatban
előírt egyéb kötelezettségek teljesítését. Nincs lehetőség a felolvasás mellőzésére, ha a felek jogi képviselőjének
bármelyike a 124. § a)–c) pontjában megjelölt személy.”
(2) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 120. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a közjegyzői okirat felolvasása egy napon nem lehetséges, az okiratnak tartalmaznia kell a felolvasás napjait,
valamint a felolvasás megszakításának és folytatásának időpontját is óra, perc pontossággal.”

4. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 126. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A fél – képviselő útján történő eljárás esetén a képviselő – kérheti, hogy az ügyleti tanúk csak a közjegyzői okirat
aláírásánál legyenek jelen; ilyenkor a fél – képviselő útján történő eljárás esetén a képviselő – a tanúk előtt kijelenti,
hogy a közjegyzői okirat felolvasása megtörtént vagy kérte a közokirat felolvasásának mellőzését, az okirat tartalma
a fél akaratával megegyező, és az okiratot a tanúk jelenlétében aláírja. Mindezeknek az okiratból ki kell tűnniük.
(3) Ha a fél – képviselő útján történő eljárás esetén a képviselő – vak, az ügyleti tanúk jelenléte a közjegyzői okirat
felolvasásánál és aláírásánál is kötelező.”
5. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 131. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 115. §-ban és a 130. §-ban foglaltak hiánya nem vonja maga után a közjegyzői okirat közokirati jellegének
elvesztését.”
6. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A félnek, képviselő útján történő eljárás esetén a képviselőnek a tanúsítványt – ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik – nem kell aláírnia.”
7. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 146. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hitelesítési záradékban csak a fél írásbeli kérésére kell feltüntetni az eljárást kezdeményező fél, illetve
képviselője adatait.”
8. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 147/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„147/A. § Nem tekinthető közokiratnak az a tanúsítvány, amelyet a közjegyző a 136–147. §-ban foglaltak
megsértésével vagy elmulasztásával készített.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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9. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 161/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A személyesen eljáró végrendelkező a magánvégrendeletét nyíltan vagy a közjegyző által borítékba zárva
letétbe helyezheti a közjegyzőnél azzal a kijelentéssel, hogy az okirat a végrendeletét tartalmazza. A letétbe
helyezésről a közjegyző jegyzőkönyvet készít, amely a 159. § a)–c) pontjában foglaltakat tartalmazza. Az átvett
végrendeletet a jegyzőkönyvhöz kell fűzni.”
10. §

(1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 161/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közjegyző a személyesen eljáró letevőnek a kérésére a nála letett végrendeletet visszaadja.”
(2) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 161/B. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A közjegyző a felet tájékoztatja a Polgári Törvénykönyv 7:44. §-ában foglaltakról, valamint arról, hogy
a végrendeletre a visszaadása után a Polgári Törvénykönyv 7:17. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak nem
alkalmazhatóak, és ezt a jegyzőkönyvben feltünteti. A végrendelet visszavétele esetén a közjegyző a végrendeleten
feltünteti a letétel és visszavétel tényét és időpontját.
(4) A közjegyzői okiratba foglalt végintézkedést, az egyéb, halál esetére szóló rendelkezést tartalmazó közjegyzői
okiratot, valamint a végrendelet közjegyzőnél történő letételének, valamint visszavételének tényét a közjegyző
köteles bevezetni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába az okirat elkészítését vagy a letétbe helyezést, illetve
a visszavételt követő 72 órán belül.”

11. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 182. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A 2022. január 1. napját megelőzően készült közjegyzői okiratot a 131. §, illetve 147/A. § alkalmazása során
akkor is közokiratnak kell tekinteni, ha az e törvény 2022. január 1. napján hatályos rendelkezéseinek megfelel.”

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
12. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 18. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) A szabályszerű meghívás ellenére személyesen vagy képviselője útján részt nem vevő hitelezőt a nemmel
szavazók közé kell számítani. A szavazatok számításánál a hitelezőket minden 50 000 forint elismert vagy
nem vitatott követelésként nyilvántartásba vett követelés után egy egész szavazat illeti meg, töredékszavazat
érvényesítésének nincs helye. Az 50 000 forint alatti követelések hitelezői egy szavazattal rendelkeznek.
A szavazatszámítást nem befolyásolja a csődeljárás iránti kérelem benyújtását megelőzően 180 napon belül, vagy
a csődeljárás iránti kérelem benyújtását követően a hitelezői követelés más hitelezőre történő engedményezése.
A fizetési haladék időtartama alatt keletkezett kamatkövetelést a szavazatszámításnál nem kell figyelembe venni.
E bekezdés alkalmazásában a követelés nyilvántartásba vételéért fizetett díjat is hitelezői követelésként kell
számításba venni. A 12. § (2) bekezdés bc) és bd) pontja szerinti hitelezők szavazatát az említett számítási módnál
negyedakkora mértékben kell figyelembe venni, ide nem értve a 12. § (2) bekezdés bc) pontja szerinti azon
hitelezőt, amely a csődeljárás alatt legalább az adós jegyzett tőkéjét elérő mértékű, az adós pénzügyi egyensúlyának
helyreállítását célzó hitelnyújtással összefüggő részedés-szerzés révén válik az adós többségi befolyással rendelkező
tulajdonosává, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt a Ptk. szerinti elismert vagy tényleges
vállalatcsoport tagja, és az adósnak a csődeljárás alatt legalább az adós jegyzett tőkéjét elérő mértékű, az adós
pénzügyi egyensúlyának helyreállítását célzó kölcsönt vagy hitelt nyújt.”
13. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (4) bekezdése a következő h) ponttal
egészül ki:
(A felszámolói névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartás. A névjegyzékben fel kell tüntetni:)
„h) azt a tényt, ha a felszámoló gazdasági társaság szerkezetátalakítási szakértői tevékenység végzésére is jogosult,
továbbá a szerkezetátalakítási szakértői tevékenységet végző természetes személyeknek az f ) és g) pontban
felsorolt adatait.”
14. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 65. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti rendeletet
a) csődeljárás esetén legkésőbb az egyezség megkötéséig,
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b) felszámolási eljárás esetén, ha egyezségi tárgyalásra kerül sor, legkésőbb az egyezség megkötéséig,
egyezségkötés hiányában pedig legkésőbb a felszámolási záró mérleg bírósághoz történő benyújtásáig
hirdetheti ki.”
15. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67. § (8) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(8) A felszámolási zárómérleg elkészítésére nyitva álló határidőt a bíróság indokolt esetben meghosszabbíthatja.”
16. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 83/W. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi
CXXII. törvénnyel megállapított 18. § (5) bekezdését, 19. § (1) bekezdését, 25. § (1) bekezdés f ) pontját,
65. § (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdését és 67. § (8) bekezdését a 2022. január 1. napján folyamatban lévő
bírósági eljárásokban is alkalmazni kell.”
17. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
a)
19. § (1) bekezdésében a „reorganizációs” szövegrész helyébe a „pénzügyi egyensúlyát helyreállító” szöveg,
b)
25. § (1) bekezdés f ) pontjában a „(2c) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg
lép.
18. §		
Hatályát veszti a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
a)
65. § (1) bekezdés a) pontjában a „ , reorganizációjához” szövegrész,
b)
84/A. § (1c) bekezdése.

3. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása
19. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 19. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) A kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki
a) a magánhasználat céljából végzett, illetve a gazdasági tevékenység körén kívül eső cselekményekre;
b) a találmány tárgyával kapcsolatos kísérleti célú cselekményekre;
c) a gyógyszer Európai Gazdasági Térség területén vagy harmadik országban történő forgalomba hozatalának
engedélyezéséhez szükséges kísérletekre, vizsgálatokra és az ezekhez szükséges cselekményekre – ideértve
különösen az előállítást, használatot, forgalomba hozatalt, forgalomba hozatalra való ajánlást, raktáron tartást és
az országba való behozatalt vagy kivitelt –, függetlenül attól, hogy a cselekményeket közvetlenül a forgalomba
hozatali engedély kérelmezője vagy vele e célból gazdasági kapcsolatban álló más személy valósítja meg;
d) orvos által rendelt gyógyszernek gyógyszertárban vény alapján történő alkalmi elkészítésére és az így elkészített
gyógyszerrel kapcsolatos további cselekményekre.”
20. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe a következő szabadalmi ügyek tartoznak:)
„c) a szabadalom megsemmisítése, – kivéve, ha a szabadalom megsemmisítése iránti igényt a szabadalombitorlási
perben eljáró bíróság előtt, a 104. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően viszontkeresettel érvényesítik –,”
21. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény a következő alcímmel egészül ki:

„Nemzetközi jellegű kutatás
69/B. § A bejelentő kérelmére a szabadalmi bejelentés alapján az illetékes nemzetközi kutatási szerv
a Washingtonban az 1970. évi június 19-én kelt Szabadalmi Együttműködési Szerződés (a továbbiakban: Szerződés)
15. cikk (5) bekezdése szerinti nemzetközi jellegű kutatást végez.”
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22. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 80. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Ha a 104. § (1a) bekezdése szerinti, a szabadalom megsemmisítése iránti viszontkereset benyújtását követően
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt – azonos vagy eltérő ténybeli alapon – a viszontkereset tárgyát képező
szabadalom megsemmisítése iránti kérelmet terjesztenek elő, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az eljárást
felfüggeszti a viszontkereset vonatkozásában lefolytatandó bírósági eljárás jogerős befejezéséig.
(7) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megsemmisítési kérelmet elutasítja, ha a megsemmisítés tárgyában
a 104. § (1a) bekezdése szerinti, a szabadalom megsemmisítése iránti viszontkereset alapján azonos ténybeli alapon,
azonos szabadalom megsemmisítése tárgyában a bíróság jogerős döntést hozott.”
23. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/M. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az európai szabadalom megsemmisítésére irányuló eljárást az Egyezmény szerinti felszólalási, korlátozási vagy
megvonási eljárás jogerős befejezéséig különösen indokolt esetben fel lehet függeszteni, ha ugyanazzal az európai
szabadalommal szemben felszólalást nyújtottak be, vagy ugyanannak az európai szabadalomnak a korlátozását
vagy megvonását kérték az Egyezmény alapján.”
24. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 84/P. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) E törvény alkalmazásában nemzetközi szabadalmi bejelentés: a Szerződés alapján tett szabadalmi bejelentés.”
25. §

(1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 104. §-a a következő (1a)–(1i) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A szabadalombitorlás miatt indított per alperese a szabadalom megsemmisítése iránt a perben eljáró bíróság
előtt viszontkeresetet terjeszthet elő (a továbbiakban: megsemmisítési viszontkereset), ha
a) álláspontja szerint a szabadalom vonatkozásában a 42. § (1) bekezdése vagy 84/N. § (1) bekezdése szerinti
megsemmisítési ok áll fenn és
b) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt azonos ténybeli alapon, ugyanannak a szabadalomnak
a megsemmisítése iránt megsemmisítési eljárás nincs folyamatban és a megsemmisítés tárgyában jogerős döntés
sem született.
(1b) Ha a megsemmisítési viszontkeresetet olyan perben terjesztik elő, amelyben a szabadalom jogosultja félként
nem vesz részt, a viszontkeresetet előterjesztő alperesnek a szabadalom jogosultját alperesként perbe kell vonnia.
(1c) A szabadalombitorlás miatt indított perben eljáró bíróság a megsemmisítési viszontkereset-levelet
visszautasítja, ha nem felel meg az (1a) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek.
(1d) Ha a szabadalombitorlás miatt indított per alperese igazolja, hogy ugyanannak a szabadalomnak
a megsemmisítése iránt a per megindítását megelőzően megsemmisítési eljárást indított a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala előtt, a szabadalombitorlás miatt indított pert a megsemmisítési eljárás jogerős befejezéséig fel
kell függeszteni. Ha a pert Magyarországon hatályosított európai szabadalom bitorlása miatt indítják, az európai
szabadalommal szembeni felszólalás esetén a szabadalombitorlási per a bíróság mérlegelése alapján, különösen
indokolt esetben felfüggeszthető.
(1e) A bíróság a megsemmisítési viszontkereset tartalmáról és benyújtásának időpontjáról – ha a megsemmisítési
viszontkereset perfelvételre alkalmas vagy a bíróság intézkedése alapján alkalmassá vált – haladéktalanul
tájékoztatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát. A megsemmisítési viszontkereset előterjesztésének tényét
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi lajstromban rögzíti, annak bíróság általi elbírálását követően
pedig törli.
(1f ) Az elsőfokon eljárt bíróság a megsemmisítési viszontkereset tárgyában meghozott eljárást befejező
jogerős határozatot – felülvizsgálati eljárás kezdeményezése esetén a felülvizsgálati eljárás és az annak alapján
esetlegesen lefolytatandó eljárások befejeződését követően, felülvizsgálati eljárás kezdeményezése hiányában
a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő elteltét követően – haladéktalanul megküldi a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a jogerős határozat alapján – amennyiben
a megsemmisítésről a határozat rendelkezik – bejegyzi a szabadalom részleges vagy teljes megsemmisítését
a szabadalmi lajstromba.
(1g) A bíróság a szabadalombitorlási perben soron kívül jár el, ha az alperes megsemmisítési viszontkeresetet
terjeszt elő.
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(1h) A megsemmisítési viszontkereset tárgyában kirendelt szakértőnek a szakvélemény elkészítésére a kirendelő
végzés vele való közlésétől számított 30 nap áll rendelkezésére. Ha az elsősorban kirendelt szakértő nem élt előzetes
akadályközléssel, akkor munkadíját a bíróság a határidő lejártát követő naptól kezdve naponta egy százalékkal
csökkenti, vagy ha az elsősorban kirendelt szakértő határidőben nem tesz eleget a szakvélemény adására vonatkozó
kötelezettségének, a megsemmisítési viszontkereset tárgyában a bíróság az elsősorban kirendelt szakértőt felmenti
és eseti szakértőként bármely megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértőt kirendelhet.
(1i) Ha az alperes megsemmisítési viszontkeresetet terjeszt elő, a szabadalombitorlási perben magánszakértői
bizonyításnak nincs helye.”
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 104. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Szabadalombitorlás miatt indított perekben ideiglenes intézkedést – az ellenkező valószínűsítéséig –
a Pp. 103. § (1) bekezdés d) pontja szerinti különös méltánylást érdemlő okból szükségesnek kell tekinteni, ha
a kérelmező igazolja, hogy a találmány szabadalmi oltalom alatt áll, és ő a szabadalmas vagy olyan hasznosító,
aki jogosult saját nevében fellépni a bitorlással szemben. Az ellenkező valószínűsítése során figyelembe kell
venni az eset összes körülményeit, ideértve az alperes által a megsemmisítési viszontkeresetben, illetve a 104. §
(4) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel szembeni ellenkérelemben előterjesztett
bizonyítékokat, továbbá ha a szabadalmat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vagy az elsőfokon eljáró bíróság
megsemmisítette, a Magyarországon is hatályos európai szabadalmat az Európai Szabadalmi Hivatal felszólalási
osztálya megvonta, illetve azt az Európai Szabadalmi Szervezet másik tagállamában megsemmisítették. A különös
méltánylást érdemlő ok fennállását megalapozó vélelemre vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható, ha
a szabadalombitorlás megkezdése óta hat hónap, illetve a kérelmezőnek a bitorlásról és a bitorló személyéről való
tudomásszerzése óta hatvan nap már eltelt.”
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 104. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szabadalombitorlás miatt indított perben vagy a perindítást megelőzően elrendelt ideiglenes intézkedést
az alperes kérelmére hatályon kívül kell helyezni, ha a per alapját képező
a) szabadalmi oltalom megszűnt,
b) Magyarország területén hatályos európai szabadalmat megvonták, vagy
c) szabadalmat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala határozatában vagy a bíróság elsőfokú ítéletében teljesen vagy
a bitorlást kizáró mértékben részlegesen megsemmisítette.”
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 104. §-a a következő (12a) bekezdéssel
egészül ki:
„(12a) Ha a bíróság a per folyamán utóbb megállapítja, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelésére okot adó
kérelem megalapozatlan, a bíróság kérelemre kötelezi az ideiglenes intézkedés kezdeményezőjét az ellenérdekű
félnek az ideiglenes intézkedés által okozott kárral kapcsolatos kártalanításra. A perben az ideiglenes intézkedés
iránti kérelem megalapozatlansága különösen akkor állapítható meg, ha
a) a szabadalmat utólag megsemmisítik vagy a Magyarország területén hatályos európai szabadalmat megvonják,
b) a felperes cselekménye vagy mulasztása folytán az ideiglenes intézkedés hatályát veszti, vagy
c) a bíróság megállapítja, hogy nem történt szabadalombitorlás és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján,
a bíróság megítélése szerint a szabadalombitorlással közvetlenül fenyegető cselekmény veszélye sem állt fenn.”
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 104. § (14) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(14) Az (5) bekezdés c) pontjában, a (6) bekezdésben és a (13) bekezdésben meghatározott biztosíték vagy
ellenbiztosíték kiadására vagy visszaadására a Pp. biztosítékra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy
a) a bíróság – az ítélet mellett – az előzetes bizonyítás, illetve az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzést
hatályon kívül helyező vagy annak hatályvesztését megállapító végzésben is rendelkezhet a biztosíték vagy
ellenbiztosíték visszaadásáról vagy kiadásáról, és
b) a (13) bekezdés szerinti biztosíték kiadásának a (12a) bekezdés szerinti kártalanítás elrendelése esetén is
helye van.”

26. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/U. §-a a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi
CXXII. törvény által megállapított 44. § (2) bekezdés c) pontját, 80. § (6) és (7) bekezdését, 104. § (1a)–(2a), (12a) és
(14) bekezdését a 2022. január 1. napján vagy azt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”
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27. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 119. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E törvény 19. § (6) bekezdése az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló,
2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
módosítása
28. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 30. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Digitális piacokat érintő összefonódás elbírálásakor vizsgálni kell különösen az érintett vállalkozásoknak
a verseny szempontjából releváns adatokhoz való hozzáféréséből, valamint az összefonódásnak az érintett
vállalkozások pénzügyi befolyásából, méretelőnyéből, adatok felhalmozására való képességéből és az adathalmazok
összeadódásából fakadó, innovációra és versenyre gyakorolt hatását.”
29. §

(1) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az összefonódás-bejelentés beérkezését – ha a 43/M. § (1) bekezdése szerinti díj megfizetésére később kerül sor,
ennek időpontját – követő naptól számított nyolc napon belül a vizsgáló
a) elrendeli a 67. § (4) bekezdése alapján az összefonódás vizsgálatát,
b) hatósági bizonyítványt ad ki a 67. § (4) bekezdése szerint a vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény hiányának
tényéről – az eljáró versenytanáccsal egyetértésben – az összefonódást bejelentőnek, vagy
c) visszautasítja
ca) a 24. § (4) bekezdése szerinti összefonódás-vizsgálati küszöbérték nem teljesülése ellenére benyújtott
összefonódás-bejelentést,
cb) a közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek minősített összefonódásra vonatkozó bejelentést,
cc) a 25/B. § (1) bekezdése szerinti összefonódásra vonatkozó bejelentést vagy
cd) – az eljáró versenytanáccsal egyetértésben – a nem a 28. § (1) bekezdése szerinti személytől származó vagy
a 28. § (2) bekezdésében megjelölt időpontot megelőzően benyújtott összefonódás-bejelentést.”
(2) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. §-a
a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés c) pont cb), cc) és cd) alpontja szerinti esetben a 43/M. § (1) bekezdése szerinti, már megfizetett
díj felét vissza kell téríteni.
(4) A 43/J. § (2) bekezdésének sérelme nélkül a Gazdasági Versenyhivatal a honlapján évente közzéteszi
az (1) bekezdés b) pontja szerint kiállított hatósági bizonyítványban megjelölt összefonódással érintett piacok
listáját.”

30. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény IX/A. Fejezete
a következő 43/O. §-sal egészül ki:
„43/O. § (1) A 25/B. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a Gazdasági Versenyhivatal által a honlapján közzétett
formátumú, megfelelően kitöltött, a 25/B. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást szolgáló űrlapon kell benyújtani.
A tájékoztatásnak az űrlapban megjelölt valamennyi tényt, adatot tartalmaznia kell, és ahhoz csatolni kell
az űrlapban megjelölt iratokat.
(2) A vizsgáló a 25/B. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén a 61. § szerinti eljárási
bírságot szabhat ki az irányításszerző tőkealappal szemben.
(3) Az eljárási bírságot kiszabó végzés a közlésétől számított tizenöt napon belül, közigazgatási perben támadható
meg.
(4) A 25/B. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatással kapcsolatos eljárásra a 43/K. § (1)–(3) bekezdését kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy az összefonódást bejelentő az irányításszerző tőkealap, és az eljárásban az 53. §
(1) bekezdése és 62/A. § (2), (5) és (6) bekezdése nem alkalmazható.”
31. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 48. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Versenytanács döntéseit a Versenytanács elnöke által a Versenytanács szervezeti és működési szabályzatában
meghatározottak szerint a Versenytanács tagjai közül kijelölt háromtagú vagy öttagú tanácsban eljárva hozza
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meg azzal, hogy az eljáró versenytanács előadó versenytanácstagként kijelölt tagja egyedül eljárva is meghozhat
– az eljárást megszüntető, az eljárási bírságot kiszabó, a biztosítási intézkedést és az ideiglenes intézkedést
elrendelő, valamint a 67. § (4) bekezdése alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban az eljárás felfüggesztése
tárgyában hozott végzés kivételével – minden elsőfokú végzést, és megteheti a szükséges egyéb intézkedéseket.”
32. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 60/A. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti, ha
a) a hatásköri vitában az érintett hatósággal való egyeztetés eredményeként vagy a közigazgatási bíróság döntése
alapján az ügyben más hatóság került kijelölésre,
b) az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy a magatartás jogsértő-e, és az eljárás
folytatásától sem várható eredmény,
c) az eljárás okafogyottá vált,
d) az összefonódás tekintetében nem teljesül az összefonódás-vizsgálati küszöbérték,
e) az összefonódást közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítették vagy
f ) az összefonódás a 25/B. § (1) bekezdése szerinti összefonódásnak minősül.”
33. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 62/A. §-a a következő
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A versenyfelügyeleti eljárás 60/A. § (1) bekezdés e) vagy f ) pontja alapján történő megszüntetése esetén a 62. §
(1) bekezdése szerinti, már megfizetett igazgatási szolgáltatási díj felét az összefonódást bejelentőnek vissza kell
téríteni.”
34. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 63. § (2) bekezdés
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyintézési határidő)
„d) a 67. § (4) bekezdés a) pontja, (5) vagy (5a) bekezdése alapján indított eljárásban négy hónap,”
35. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 67. §-a a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A vizsgáló – az eljáró versenytanáccsal egyetértésben – végzéssel elrendeli a 25/B. § (1) bekezdése szerinti
összefonódás vizsgálatát, ha nem nyilvánvaló, hogy az érintett piacon nem eredményezi a verseny jelentős mértékű
csökkenését.”
36. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 68. § (1) bekezdés
c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem indítható versenyfelügyeleti eljárás – a jogorvoslati eljárás folytán megismételt eljárást ide nem értve –, ha
összefonódás vizsgálatára irányuló eljárás esetén)
„ca) a csak a 24. § (4) bekezdése szerint bejelentésköteles összefonódás vagy a 25/B. § (1) bekezdése szerinti
összefonódás végrehajtása óta hat hónap,”
(eltelt.)
37. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 77. § (6) bekezdés
c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A vizsgálónak az utóvizsgálatban előterjesztett jelentése alapján az eljáró versenytanács a feltétel teljesülésének, illetve
az előírt kötelezettség teljesítésének megállapítása esetén az utóvizsgálatot végzéssel megszünteti, ennek hiányában)
„c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a 75. § (1) bekezdése szerinti határozatát
ca) a 75. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosítja,
cb) a 75. § (6) bekezdése szerint visszavonja, bírságot szab ki, illetve a 78. § (8) bekezdése szerinti figyelmeztetést
alkalmaz,
cc) a 75. § (6a) bekezdése szerint visszavonhatja, vagy
d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben elrendeli a kötelezettség végrehajtását, bírságot szab ki, vagy a 78. §
(8) bekezdése szerinti figyelmeztetést alkalmaz.”

9576

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 208. szám

38. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 78. § (1a) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az eljáró versenytanács bírságot szab ki vagy a (8) bekezdés szerinti figyelmeztetést alkalmaz azzal szemben,
aki határidőben nem teljesítette
a) a 75. § szerinti kötelezettségvállalást, kivéve, ha a kötelezettségvállalást előíró határozatnak a 75. § (6) bekezdése
szerinti visszavonása folytán az ügyben a versenyfelügyeleti eljárás újból megindult, vagy
b) a határozatában a jogsértés megállapítása mellett meghatározott cselekmény elvégzésére, meghatározott
magatartás tanúsítására vagy attól való tartózkodásra vonatkozóan előírt kötelezettséget, és végrehajtás
elrendelésére nem került sor.”
39. §

(1) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 82. § (5) és
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az eljáró versenytanács vagy az eljáró versenytanács előadó versenytanácstagjának önálló jogorvoslattal
támadható végzése a végzés közlésétől számított nyolc napon belül támadható meg közigazgatási perben.
(6) Az eljáró versenytanácsnak vagy az eljáró versenytanács előadó versenytanácstagjának az 55/B. § (1) és
(7) bekezdése, valamint a 80. § (5) bekezdése szerinti végzésével szembeni keresetről a bíróság harminc napon belül
határoz.”
(2) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 82. §-a a következő
(7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a közigazgatási bíróság jogerős ítélete szerint a 61. § (1) bekezdése szerinti végzés jogszabályt sértett, és
ennek következtében a bíróság a végzésnek a bírság összegét meghatározó rendelkezését megváltoztatja,
megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, a Gazdasági Versenyhivatal a jogszabálysértően kiszabott, már
megfizetett bírságösszeget visszatéríti az érintett ügyfélnek, és a visszatérítendő összeg után minden naptári nap
után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd részének megfelelő mértékű kamatot fizet.
(8) A (7) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség a jogerős bírósági ítélettel szemben rendkívüli perorvoslat
kezdeményezésére nyitva álló határidő leteltekor, ha pedig a jogerős ítélettel szemben rendkívüli perorvoslatot
kezdeményeztek, az eljárást befejező bírósági határozat Gazdasági Versenyhivatallal való közlése napján áll be.
(9) A (7) bekezdés szerinti kamat kifizetését a vizsgáló külön végzésben rendeli el. A vizsgáló végzése közigazgatási
perben támadható meg a közléstől számított nyolc napon belül.”

40. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 84. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti kamat kifizetését a vizsgáló külön végzésben rendeli el. A vizsgáló végzése közigazgatási
perben támadható meg a közléstől számított nyolc napon belül.”
41. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 84/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„84/A. § (1) A végrehajtásra az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni
azzal, hogy a végrehajtást a vizsgáló rendeli el.
(2) A vizsgáló végrehajtás során hozott végzése ellen nincs helye fellebbezésnek. A vizsgáló végrehajtás során
hozott végzése a végzés közlésétől számított nyolc napon belül támadható meg közigazgatási perben.”
42. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 84/B. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgáló az eljáró versenytanács döntésében előírt meghatározott cselekmény elvégzésére, meghatározott
magatartás tanúsítására vagy attól való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség (a továbbiakban együtt:
meghatározott cselekmény) végrehajtásának elrendelésével egyidejűleg – ha a meghatározott cselekmény
teljesítése más végrehajtási módon keresztül hatékonyan nem biztosítható – végrehajtási bírságot szab ki.”
43. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 84/D. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A meghatározott cselekmény végrehajtását a Gazdasági Versenyhivatal foganatosítja, kivéve, ha a vizsgáló
végrehajtási bírság kiszabásáról döntött. A meghatározott cselekmény végrehajtására irányuló végrehajtási
eljárásban kiszabható eljárási bírságra a 61. § (3) bekezdését kell alkalmazni.”
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44. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 84/E. és 84/F. §-a
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„84/E. § A végrehajtás foganatosítása során hozott, törvénysértőnek tartott intézkedés miatt végrehajtási kifogás
a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő három napon belül, de
legkésőbb az intézkedéstől számított egy hónapon belül terjeszthető elő, amelyről a bíróság közigazgatási perben
harminc napon belül határoz.
84/F. § A végrehajtás elrendeléséről szóló, véglegessé vált végzéssel szembeni közigazgatási perben halasztó hatály
elrendelésének nincs helye.”
45. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény „Átmeneti
rendelkezések” alcíme a következő 95/J. §-sal egészül ki:
„95/J. § E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi
CXXII. törvénnyel megállapított 43/N. § (1) bekezdés c) pontját és (4) bekezdését, 43/O. §-át, 60/A. § (1) bekezdését,
62/A. § (4a) bekezdését, 63. § (2) bekezdés d) pontját, 67. § (5a) bekezdését, 68. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontját
az e rendelkezések hatálybalépését megelőzően létrejött, de még végre nem hajtott összefonódásokra is
alkalmazni kell.”
46. §		
A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
a)
15. § (3) bekezdésében a „többségi tulajdonban lévő” szövegrész helyébe a „közvetlen irányítás alatt álló”
szöveg,
b)
25/B. § (1) bekezdésében a „többségi állami tulajdonban lévő” szövegrész helyébe az „állami irányítás alatt
álló” szöveg,
c)
27. § (3) bekezdésében a „többségi tulajdonban lévő” szövegrész helyébe a „közvetlen irányítás alatt álló” szöveg
lép.

5. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
47. §

(1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 118. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az igazságügyi alkalmazott 25, 30, 35, 40, illetve 45 év igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony után jubileumi
jutalomra jogosult.
(2) A jubileumi jutalom 25 év szolgálati viszony után az igazságügyi alkalmazott kéthavi, 30 év után háromhavi, 35 év
után négyhavi, 40 év után öthavi, 45 év után hathavi illetménye.”
(2) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 118. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából a szolgálati viszony idejébe be kell számítani a bírói
szolgálati viszonyban, az ügyészségi szolgálati viszonyban, a közszolgálati jogviszonyban, a kormányzati szolgálati
jogviszonyban, az állami szolgálati jogviszonyban, a hivatásos szolgálati jogviszonyban, az adó- és vámhatósági
szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkaviszonyban töltött időt.”
(3) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 118. §-a a következő (5a) és
(5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakon kívül jubileumi jutalomra jogosító időnek számít az ügyvédi tevékenység,
valamint a közjegyzői és a bírósági végrehajtói szolgálat időtartama is, kivéve az ügyvédi tevékenység, illetve
a közjegyzői, valamint a bírósági végrehajtói szolgálat szünetelésének idejét.
(5b) Ha a jubileumi jutalomra jogosító idők számítása során azonos időszakra több jogviszonyt is figyelembe
lehetne venni, közülük csak egy jogviszony számítható be.”

48. §		
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
a)
100. § (4) bekezdés b) pontjában az „ügykezelői, közalkalmazotti” szövegrész helyébe az „ügykezelői,
egészségügyi szolgálati, közalkalmazotti” szöveg,
b)
100. § (4) bekezdés c) pontjában a „jogviszony, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „jogviszony,
egészségügyi szolgálati jogviszony, közalkalmazotti” szöveg
lép.
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49. §		
Hatályát veszti az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 43. §
b) pontjában a „közeli” szövegrész.

6. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása
50. §		
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül rászorultnak tekintendő az a fél, aki)
„b) közgyógyellátásban részesül vagy természetben nyújtott szociális ellátásként egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságot megállapító érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik,”
51. §		
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelkezésre álló jövedelem megállapításánál a közös háztartásban élők összjövedelméből le kell vonni
különösen
a) jogszabály alapján általuk fizetendő tartásdíj vagy járadék összegét,
b) lakás vásárlásához, felújításához, építéséhez pénzintézet (munkáltató) által folyósított hitel havi törlesztőrészletének az általuk fizetett összegét, ha a lakás a hitel felvételekor megfelelt a méltányolható lakásigénynek
a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott feltételeinek,
c) az általuk életvitelszerűen lakott lakás közüzemi díjainak, lakbérének és közös költségének igazolt összegét,
valamint
d) a létfenntartásukat veszélyeztető egyéb kiadások igazolt összegét.”
52. §

(1) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 62/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pártfogó ügyvéd az eljárási előleg megállapítása iránti kérelmét
a) a perben az eljárást befejező elsőfokú érdemi határozat elleni fellebbezés benyújtását,
b) az eljárás félbeszakadása esetén az eljárás félbeszakadását megállapító végzés jogerőre emelkedését, vagy
c) a határon átnyúló tartási ügyekben a végrehajtás elrendelését
követő 60 napon belül terjesztheti elő, ezt követően pedig akkor, ha igazolja, hogy a fellebbezés benyújtásától,
az eljárás félbeszakadását megállapító végzés jogerőre emelkedéséig vagy a végrehajtás elrendeléséről
60 napon belül szerzett tudomást. Ha a perben a fellebbezés benyújtásáig, az eljárás szünetelés folytán történő
megszűnésének megállapításáig vagy a határon átnyúló tartási ügyben a végrehajtás elrendeléséig több
pártfogó ügyvéd járt el, a korábban eljárt pártfogó ügyvéd a jogi segítségnyújtó szolgálat felhívására az eljárási
előleg megállapítására irányuló kérelmét a felhívás kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidővel
terjesztheti elő.”
(2) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 62/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A pártfogó ügyvéd részére az eljárás során eljárási előleg csak egyszer állapítható meg.”

53. §

(1) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 66. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jogi segítő szervezet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – akkor kérheti a felvételét a névjegyzékbe, ha
rendelkezik az ügyfelek fogadására alkalmas helyiséggel, és határozott idejű, a jogi segítő szolgálat nevében és
megbízásából legalább a szolgáltatási szerződés időtartama alatt nyújtott jogi szolgáltatásra irányuló megbízási
szerződést kötött olyan ügyvéddel, aki maga, vagy amelynek a tagja a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában
meghatározott jogi segítői továbbképzést elvégezte. Ha a jogi segítségnyújtó szolgálat a jogi segítő szervezetet
abból az okból törli a névjegyzékből, hogy a jogi szolgáltatást nem a vele szerződött ügyvéd útján nyújtotta,
a névjegyzékből való törlést követően a jogi segítő szervezetet, annak jogutódját, illetve a törölt szervezetnek
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvényben meghatározott vezető tisztségviselőjének a közreműködésével létrejött más szervezetet további három
évig nem lehet ismételten felvenni a névjegyzékbe.”
(2) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 66. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ügyvéd – a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel – akkor kérheti a felvételét a névjegyzékbe, ha
a) tevékenységét nem szünetelteti,
b) ügyvédi tevékenységének gyakorlását nem függesztették fel,
c) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
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d) a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában meghatározott jogi segítői továbbképzést elvégezte, vagy vállalja,
hogy a névjegyzékbe történő felvételét követő egy éven belül elvégzi.”
(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 66. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az ügyvédi iroda akkor kérheti felvételét a névjegyzékbe, ha van a (4) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő
tagja.”
54. §

(1) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 71. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) A jogi segítségnyújtó szolgálat a jogi segítőt törli a névjegyzékből, ha a névjegyzékbe vételtől számított
kilencven napon belül szolgáltatási szerződés megkötésére nem kerül sor vagy a szolgáltatási szerződés megszűnt.
A szolgáltatási szerződés megszűnésére, illetve megszüntetésére e törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
alapján kerülhet sor.
(2) A szerződést a jogi segítségnyújtó szolgálat felmondja, ha a jogi segítői névjegyzékbe történő bejegyzés
feltételei megszűntek vagy megállapítja, hogy azok már a felvételkor sem álltak fenn. A szerződést a jogi
segítségnyújtó szolgálat akkor is felmondja, ha az ügyvéd a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában meghatározott
jogi segítői továbbképzés általa vagy tagja által történő elvégzését a 66. § (4) bekezdés d) pontja szerinti vállalása
ellenére az egyéves határidő leteltét követő 15 napon belül nem igazolja.”
(2) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 71. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A szerződést a jogi segítségnyújtó szolgálat felmondhatja, ha)
„b) a jogi segítő a jogi szolgáltatást a 70. § (1) bekezdés b) pontja alapján legalább három alkalommal alaptalanul
megtagadta,
c) a jogi segítségnyújtó szolgálat hivatalos tudomást szerez arról, hogy a jogi segítő szervezet a jogi szolgáltatást
nem a 66. § (2) bekezdése szerint vele szerződött ügyvéd útján nyújtja, vagy”
(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 71. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A szerződést a jogi segítségnyújtó szolgálat felmondhatja, ha)
„d) a jogi segítő tevékenységének gyakorlása jogszabály megkerülésére vagy jogszabályba ütköző célra irányul,
vagy ilyen jogügyletben működik közre.”

55. §		
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 73. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi
CXXII. törvénnyel megállapított 66. § (2) bekezdését a 2023. január 1-jét követően kötött szolgáltatási szerződésekre
kell alkalmazni.”

7. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása
56. §		
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a kisajátított ingatlanra végrehajtási jog volt bejegyezve, az ingatlanért járó pénzbeli kártalanítást
a végrehajtói letéti számlára kell átutalni vagy befizetni. A végrehajtó a letéti számla számát legkésőbb a kisajátítási
határozat véglegessé válását követő 8 napon belül közli a kisajátítást kérővel. Ha az ingatlanon több végrehajtási
jog volt bejegyezve, a kártalanítást az ingatlanra korábban árverést kitűző végrehajtónak, ennek hiányában annak
a végrehajtónak kell megfizetni, aki által lefolytatott végrehajtási eljárásban a legkorábban került bejegyzésre
a végrehajtási jog.”
57. §		
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az (1) bekezdéstől eltérően a cserelakás, illetve a cserehelyiség biztosításának kötelezettsége nem áll fenn, ha
a kisajátítást kérő nyilatkozik arról, hogy nem rendelkezik megfelelő felajánlható ingatlannal és valószínűsíti, hogy
más megfelelő ingatlan felajánlásához szükséges intézkedések megtétele – azok időigénye folytán – az eljárás
jelentős elhúzódásához vezetne.”
58. §		
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 21. § (6) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A kártalanítási összeget bírósági letétbe kell helyezni, ha)
„i) a végrehajtó a 8. § (5) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem közli a letéti számla számát a kisajátítást
kérővel.”
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59. §		
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kisajátított ingatlan vagyonkezelőjét törvény jelöli ki, akkor a vagyonkezelő a kisajátítás iránti kérelem
benyújtásakor – a költségek megelőlegezésével – megküldheti a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási
bejegyzésére irányuló kérelmét a kisajátítási hatóság részére. Ebben az esetben a kisajátítási hatóság a vagyonkezelő
kérelmét is megküldi a véglegessé vált kisajátítási határozat (1) bekezdés szerinti megküldésekor az ingatlanügyi
hatóság részére.”
60. §		
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tulajdonváltozást az ingatlanügyi hatóság a véglegessé vált kisajátítási határozat vagy – a kisajátítási
tervben szereplő ingatlan adásvétel vagy csere útján történő megszerzése esetén – kérelem és adásvételi vagy
csereszerződés alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartáson. Ha a 33. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a kisajátítási határozathoz a vagyonkezelői jog bejegyzése iránti kérelmet is mellékelték, az ingatlanügyi hatóság
a vagyonkezelői jogot a tulajdonjoggal együtt jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba.”
61. §		
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 21. § (6) bekezdés h) pontjában a „részére.” szövegrész helyébe
a „részére, valamint” szöveg lép.

8. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása
62. §

(1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 113. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A köztársasági elnök felmenti az Elnököt,
a) ha a 118. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget a kinevezését, illetve az összeférhetetlenség okának
felmerülését követő harminc napon belül nem szünteti meg,
b) az ítélet jogerőre emelkedésének napjával, ha az Elnökkel szemben lefolytatott büntetőeljárás eredményeként
az Elnök bűnösségét a bíróság – szabadságvesztés vagy az Elnök tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás
büntetést tartalmazó – jogerős ítélete állapította meg,
c) ha cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték vagy
d) ha neki felróható okból több mint hat hónapon át nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak.”
(2) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 113. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Elnök felmenti az elnökhelyettest,
a) ha a 118. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget a kinevezését, illetve az összeférhetetlenség okának
felmerülését követő harminc napon belül nem szünteti meg,
b) az ítélet jogerőre emelkedésének napjával, ha az elnökhelyettessel szemben lefolytatott büntetőeljárás
eredményeként az elnökhelyettes bűnösségét a bíróság – szabadságvesztés vagy az elnökhelyettes
tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás büntetést tartalmazó – jogerős ítélete állapította meg,
c) ha cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték, vagy
d) ha neki felróható okból, több mint hat hónapon át nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak.”

9. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása
63. §		
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 14. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az Állami Számvevőszék elnökének 60 napot meghaladó akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt
alelnök, az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott jogkörben gyakorolja
az elnök jogait és ellátja kötelezettségeit. A kijelölt alelnök általános helyettesítési jogkörében nem jogosult a 13. §
(2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt feladatok ellátására, azonban a már meghatározott ellenőrzési terv
és stratégia végrehajtásáról gondoskodni köteles. Az Állami Számvevőszék kijelölt alelnöke nem helyettesítheti
az elnököt a Költségvetési Tanácsban.”
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10. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
módosítása
64. §		
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 60/A. §-a
a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott eseteken kívül a Hatóság
felfüggesztheti az általa folytatott hatósági eljárást, ha
a) annak során olyan kérdés merül fel, amelynek eldöntése más szerv vagy személy hatáskörébe tartozik, vagy
b) a Hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más döntése, illetve eljárása nélkül az adott ügy
megalapozottan nem dönthető el.
(2b) A Hatóság az eljárás felfüggesztéséről szóló végzését a (2a) bekezdésében meghatározott más szervvel, illetve
személlyel is közli azzal, hogy az eljárás befejezéséről tájékoztassa.
(2c) Az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor
– az ügyintézési határidő kivételével – újrakezdődik.”
65. §		
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 61. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság)
„a) a 2. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott adatkezelési műveletekkel összefüggésben az általános
adatvédelmi rendeletben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja, így különösen kérelemre vagy
hivatalból elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok általa meghatározott módon végrehajtandó törlését,
illetve átmenetileg vagy véglegesen egyéb módon korlátozhatja az adatkezelést,”
66. §		
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32. alcíme
a következő 61/A–61/D. §-sal egészül ki:
„61/A. § (1) A Hatóság ideiglenes intézkedésként a személyes adat jogellenes kezelésének megakadályozása
érdekében azon elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adat (e törvény alkalmazásában a továbbiakban:
elektronikus adat) ideiglenes eltávolítására, amelynek közzététele miatt a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást
vagy hatósági ellenőrzést folytat, az elektronikus adatot kezelő, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben
meghatározott tárhelyszolgáltatót, illetve tárhelyszolgáltatást is végző közvetítő szolgáltatót (a továbbiakban
együtt: eltávolításra kötelezett) is kötelezheti, ha annak hiányában a késedelem a személyes adatok védelméhez
fűződő jog elháríthatatlan és súlyos sérelmével járna és a közzétett adat
a) érintettje gyermek, vagy
b) különleges adat vagy bűnügyi személyes adat.
(2) Az elektronikus adat ideiglenes eltávolításáról szóló végzést az eltávolításra kötelezettel haladéktalanul közölni
kell. Az eltávolításra kötelezett a Hatóság ideiglenes intézkedéséről szóló végzésének vele történő közlését követő
egy munkanapon belül köteles az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására.
(3) Az elektronikus adat ideiglenes eltávolítását a Hatóság megszünteti és az elektronikus adat visszaállítását
rendeli el, ha az elrendelésének oka megszűnt.
(4) Az elektronikus adat ideiglenes eltávolítása a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának végleges befejezésével,
illetve a hatósági ellenőrzés lezárásával megszűnik.
(5) A Hatóság a (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetben az elektronikus adat visszaállítására kötelezi
az eltávolításra kötelezettet.
(6) Az elektronikus adat visszaállításáról szóló végzést az eltávolításra kötelezettel haladéktalanul közölni kell.
A visszaállításra kötelezett a végzés vele történő közlésétől számított egy munkanapon belül köteles az elektronikus
adat visszaállítására.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott végzést az elektronikus adat felett rendelkezésre jogosultnak akkor kell
kézbesíteni, ha az eljárás addigi adatai alapján személye és elérhetősége ismert.
(8) Az elektronikus adat ideiglenes eltávolítása tárgyában hozott döntés ellen önálló jogorvoslatnak van helye.
(9) A Hatóság százezertől húszmillió forintig terjedő eljárási bírsággal sújthatja azt az eltávolításra kötelezettet,
amely az e § szerinti kötelezettségének nem tesz eleget.
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61/B. § (1) A Hatóság ideiglenes intézkedésként személyes adat jogellenes kezelésének megakadályozása
érdekében elrendelheti az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus adatnak, amelynek
közzététele miatt a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást vagy hatósági ellenőrzést folytat.
(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételére akkor kerülhet sor, ha annak hiányában a késedelem
a személyes adatok védelméhez fűződő jog elháríthatatlan és súlyos sérelmével járna, továbbá a Hatóság egyéb
intézkedése, ideértve a 61/A. § (1) bekezdésében foglalt ideiglenes eltávolítást is, nem vezetett eredményre és
a közzétett adat
a) érintettje gyermek, vagy
b) különleges adat vagy bűnügyi személyes adat.
(3) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelő végzést a Hatóság hirdetményi úton közli.
A hirdetményt öt napig kell a Hatóság hirdetőtábláján kifüggeszteni, valamint a honlapján közzétenni. A végzés
közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő harmadik nap.
(4) A Hatóság (1) bekezdés szerinti végzésének kötelezettje – annak a végzésben történő megjelölése nélkül –
valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.
(5) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (a továbbiakban: NMHH) az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi.
(6) A Hatóság százezertől húszmillió forintig terjedő eljárási bírsággal sújthatja azt az elektronikus hírközlési
szolgáltatót, amely az e § szerinti kötelezettségének nem tesz eleget.
61/C. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó kötelezettség megszűnik,
a) ha az adatvédelmi hatósági eljárás megszűnik, az adatvédelmi hatósági eljárást a Hatóság megszünteti vagy
a hatósági ellenőrzést a Hatóság lezárja és az ügyben adatvédelmi hatósági eljárást nem indít, a (2) bekezdésben
meghatározott értesítés közzétételének napján, vagy
b) ha a Hatóság az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót határozatában az elektronikus adat törlésére kötelezi,
a Hatóság határozata véglegessé válásának napján.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott időpontot a Hatóság hirdetményi úton teszi közzé.
(3) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt a Hatóság végzéssel megszünteti, ha
a) az elrendelés oka megszűnt, vagy
b) a büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság, illetve az NMHH tájékoztatása alapján
az elektronikus adattal kapcsolatban elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele kényszerintézkedést,
illetve elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele intézkedést elrendelték vagy végrehajtása van
folyamatban.
(4) Az e § szerinti végzésre a 61/B. § (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(5) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről szóló döntés ellen önálló jogorvoslatnak van helye.
61/D. § (1) A Hatóság – a 61. § (7) bekezdése szerinti végrehajtás keretében – az elektronikus adat ideiglenes
eltávolítását, illetve ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét rendelheti el akkor is, ha
a) az elektronikus adat közzététele a Hatóság véglegessé vált döntésében foglaltak alapján jogellenes,
b) az a) pont szerinti elektronikus adatra vonatkozóan a Hatóság az adat törlését rendelte el, és
c) az elektronikus adat törlésére kötelezett adatkezelő vagy adatfeldolgozó a törlési kötelezettségének a Hatóság
ismételt felhívására sem tesz eleget.
(2) Az elektronikus adat (1) bekezdés szerinti ideiglenes eltávolítását, illetve ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét
a Hatóság az elektronikus adat törlésének időpontjáig rendeli el, amely időpontról a Hatóság
a) értesíti azokat, akikkel az elektronikus adat ideiglenes eltávolítását elrendelő végzését közölte, valamint
b) hirdetményi úton értesíti azokat, akikkel az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelő
végzését közölte.
(3) Az elektronikus adat (1) bekezdés szerinti ideiglenes eltávolítására a 61/A. § (2), (8) és (9) bekezdésében,
valamint az (1) bekezdés szerinti ideiglenes hozzáférhetetlenné tételére a 61/B. § (3)–(6) bekezdésében és a 61/C. §
(5) bekezdésében meghatározottakat megfelelően alkalmazni kell.
(4) Az (1) bekezdés alapján elrendelt elektronikus adat ideiglenes eltávolítására, illetve az elektronikus adat
ideiglenes hozzáférhetetlenné tételére a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályait kell megfelelően
alkalmazni.”
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67. §		
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
a)
2. § (2) bekezdésében az „a 61. § (2) és (3) bekezdésében, (4) bekezdés b) pontjában és
(6)–(10) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 61. § (2) és (3) bekezdésében, (4) bekezdés b) pontjában és
(6)–(10) bekezdésében, továbbá a 61/A–61/D. §-ban,” szöveg,
b)
2. § (4) bekezdés b) pontjában az „a 61. § (2) és (3) bekezdésében, (4) bekezdés b) pontjában és
(6)–(10) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 61. § (2) és (3) bekezdésében, (4) bekezdés b) pontjában és
(6)–(10) bekezdésében, továbbá a 61/A–61/D. §-ban,” szöveg, és az „a 75. § (1)–(5) bekezdésében” szövegrész
helyébe az „a 75. § (1)–(5) bekezdésében és a 75/A. §-ban” szöveg,
c)
60/A. § (1) bekezdésében a „nap” szövegrész helyébe a „nap, amely határidőbe nem számít bele a tényállás
tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő” szöveg,
d)
61. § (1) bekezdés b) pont bf ) alpontjában a „jogellenesen tagadta meg,” szövegrész helyébe a „jogellenesen
mellőzte vagy tagadta meg,” szöveg,
e)
61. § (3) bekezdésében a „figyelmeztetés és óvadék” szövegrész helyébe a „figyelmeztetés” szöveg,
f)
62. § (6) bekezdésében a „nap” szövegrész helyébe a „nap, amely határidőbe nem számít bele a tényállás
tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő” szöveg
lép.

11. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása
68. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök a határozott idő utolsó napját megelőző 120 nappal korábban
beszerzi a határozott időre kinevezett bíró nyilatkozatát arról, hogy kéri-e a határozatlan időre történő bírói
kinevezését.
(2) Ha a bíró kérte a határozatlan időre történő kinevezését, meg kell vizsgálni a bíró működésének teljes
időtartama alatt végzett munkáját, feltéve, hogy az (1) bekezdésben megjelölt határidő megnyílta előtt tényleges
bírói működésének időtartama – a 25. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a 18 hónapot meghaladta.
A vizsgálatot és az értékelést az V. Fejezetben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell lefolytatni azzal, hogy
a vizsgálatot az elrendeléstől számított 45 napon belül be kell fejezni, és az értékelést a vizsgálat befejezésétől
számított 30 napon belül el kell végezni. Az értékelés során abban kell állást foglalni, hogy a bíró határozatlan idejű
bírói kinevezésre alkalmas-e.”
69. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25/A. § A 24. § (2) bekezdése és a 25. § (2) bekezdése alkalmazása szempontjából tényleges működés a tényleges
bírói álláshelyen végzett feladatellátás azzal, hogy az egybefüggően 30 napot meghaladó keresőképtelenség, fizetés
nélküli szabadság vagy szülési szabadság időtartama nem minősül tényleges bírói működésnek.”
70. §

(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 70. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A soron kívüli értékelést megalapozó vizsgálatot a bíróság elnöke hivatalból, vagy a bíró beosztási helye
és szakterülete szerint illetékes kollégiumvezetőnek vagy a bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes
fellebbviteli (felülvizsgálati ügyekben eljáró) bíróság kollégiumvezetőjének kezdeményezésére rendeli el.
Járásbírósági bíró esetében a járásbíróság elnöke is kezdeményezheti a vizsgálatot.”
(2) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 70. §-a a következő (3a) bekezdéssel
egészül ki:
„(3a) Soron kívüli vizsgálata a határozott időre kinevezett bírónak is elrendelhető.”

71. §

(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 71. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az értékelést megalapozó vizsgálatot az elrendelésétől számított 60 napon belül be kell fejezni. Az értékelést
a vizsgálat befejezésétől számított 45 napon belül kell elvégezni.”
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(2) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 71. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A nemperes ügyeket intéző, valamint a tanácsba beosztott bíró tevékenységének az értékelésénél ezt
a körülményt is figyelembe kell venni.”
(3) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 71. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az értékelést megalapozó vizsgálatot a bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes kollégiumvezető
vagy az általa kijelölt bíró (a továbbiakban együtt: vizsgáló) folytatja le. A vizsgáló személyéről a bírót haladéktalanul
tájékoztatni kell.”
72. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény a következő 71/A. §-sal egészül ki:
„71/A. § (1) Vizsgálónak nem jelölhető ki a munkáltatói jogkör gyakorlójának, a bíró beosztási helye és szakterülete
szerint illetékes kollégiumvezetőnek és a vizsgált bírónak a hozzátartozója, valamint az, akitől a vizsgálat tárgyilagos
lefolytatása egyéb okból nem várható.
(2) A vizsgáló haladéktalanul köteles bejelenteni, ha vele szemben az (1) bekezdésben meghatározott kizárási ok áll
fenn. A bejelentést követően a bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes kollégiumvezető új vizsgálót jelöl
ki.
(3) A vizsgált bíró a vizsgáló személyéről történő tájékoztatást követő 3 napon belül a vizsgálatot elrendelő bírósági
elnöknél az elsőfokú szolgálati bírósághoz címezve írásban kizárási kérelmet nyújthat be, ha a vizsgálóval szemben
az (1) bekezdésben meghatározott kizárási ok áll fenn.
(4) A kizárási kérelmet a vizsgálatot elrendelő bírósági elnök az arra vonatkozó nyilatkozatával és a vizsgálót kijelölő
kollégiumvezető, valamint a vizsgáló nyilatkozatával együtt 3 munkanapon belül megküldi az elsőfokú szolgálati
bíróságnak.
(5) Az elsőfokú szolgálati bíróság a kizárási kérelmet a fegyelmi eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával
folytatja le azzal, hogy
a) a kizárási kérelmet az előterjesztését követő 8 napon belül vizsgálóbiztos kijelölése és előzetes vizsgálat nélkül,
az iratok alapján tanácsülésen bírálja el,
b) határozatát haladéktalanul közli a vizsgált bíróval, a vizsgálóval, a vizsgálatot elrendelő bírósági elnökkel és
a vizsgálót kijelölő kollégiumvezetővel,
c) az elsőfokú határozattal szemben további jogorvoslatnak nincs helye.
(6) Ha az elsőfokú szolgálati bíróság a kérelemnek helyt ad, a vizsgálót kijelölő kollégiumvezető haladéktalanul új
vizsgálót jelöl ki.
(7) Ha az (1) bekezdés szerinti kizárási ok a vizsgált bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes
kollégiumvezetővel szemben áll fenn, a kijelöléssel kapcsolatos feladatait a vizsgált bíró beosztási helye és
szakterülete szerint illetékes kollégiumvezető-helyettes látja el.”
73. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72. § (1) Járásbírósági bíró értékelése esetén a járásbíróság elnökét a vizsgáló meghallgathatja.
(2) A vizsgáló a vizsgálathoz kiválasztja a szükséges ügyeket, a bíróság elnöke pedig a vizsgáló rendelkezésére
bocsátja
a) a bíró ügyeiről a vizsgált időszakban készült tanácselnöki feljegyzéseket,
b) a bíró éves tevékenységi kimutatását,
c) a bíró ügyeit felülbíráló másodfokú tanácselnöki összefoglaló véleményeket, a kúriai bíró kivételével,
d) a bíró elhúzódó pertartamú ügyei következtében meghozott igazgatási intézkedéseket tartalmazó iratokat,
e) a bíró kötelező képzéseken való részvételével kapcsolatos adatokat, továbbá
f ) az OBH elnöke által szabályzatban meghatározott egyéb okiratokat, véleményeket, adatokat.
(3) A vizsgáló
a) a bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes kollégiumvezetőnek – kivéve, ha ő maga a vizsgáló –,
b) a vizsgálat kezdeményezőjének,
c) – a kúriai bíró kivételével – a bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes fellebbviteli (felülvizsgálati
ügyekben eljáró) bíróság kollégiumvezetőjének,
d) – a járásbírósági bíró esetén – az ítélőtábla bíró szakterülete szerinti kollégiumvezetőjének
előzetesen megküldi a vizsgálati jelentést és az értékelési javaslatot.
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(4) Ha a vizsgált időszakban a bíró tényleges működése több szakterületre vagy több ítélkezési szintre is kiterjed,
a vizsgáló a vizsgálati jelentést és értékelési javaslatot a vizsgált bíró valamennyi szakterülete és ítélkezési szintje
szerint illetékes kollégiumvezető részére is megküldi.
(5) A kollégiumvezetők a vizsgálatra vonatkozó írásbeli véleményüket 8 napon belül küldik meg a bíróság
elnökének.”
74. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 74. és 75. §-a helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„74. § A bíróság elnöke a vizsgálati jelentés és az értékelési javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül
a vizsgálati anyag és a beszerzett iratok, vélemények alapján elkészíti a bíró írásbeli értékelésének tervezetét,
amelyben összességében értékeli a bíró munkáját.
75. § (1) Az értékelés ismertetésének időpontja előtt legalább 15 nappal az írásbeli értékelés tervezetét a bírónak
át kell adni. Az ismertetésen az értékelést elrendelő bíróság elnökén vagy elnökhelyettesén kívül részt vesz
a vizsgált bíró és a vizsgáló, a vizsgált bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes kollégiumvezető és annak
a bíróságnak az elnöke, ahol a bíró szolgálatot teljesít. A vizsgált bíró legkésőbb az ismertetésen szóban és írásban
észrevételt tehet. Az értékelést elrendelő bíróság elnöke az ismertetésen elhangzottakat is figyelembe véve közli
az értékelést.
(2) Az értékelésben csak tényszerűen megalapozott értékítéletek szerepelhetnek.”
75. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 76. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A bíróság elnöke az értékelés eredményét írásban megindokolja, és azt a bírónak, valamint a bíró beosztási
helye és szakterülete szerint illetékes kollégiumvezetőnek, továbbá – a kúriai bíró kivételével – a bíró beosztási
helye és szakterülete szerint illetékes fellebbviteli (felülvizsgálati ügyekben eljáró) bíróság kollégiumvezetőjének,
a járásbírósági bíró esetén az ítélőtábla bíró szakterülete szerinti kollégiumvezetőjének megküldi.”
76. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„79. § Ha az értékelés eredményét vagy az annak írásbeli indokolásában kifejtetteket a bíró, a bíró beosztási helye
és szakterülete szerint illetékes kollégiumvezető, a bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes fellebbviteli
(felülvizsgálati ügyekben eljáró) bíróság kollégiumvezetője, illetve a járásbírósági bíró esetén az ítélőtábla bíró
szakterülete szerinti kollégiumvezetője vitatja – a 81. §-ban foglalt eset kivételével –, az értékelés eredményének
kézhezvételét követő 30 napon belül jogorvoslatért az elsőfokú szolgálati bírósághoz fordulhat.”
77. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 84. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A vizsgálóbiztos köteles a tényállás megállapításához szükséges valamennyi körülményt tisztázni. Ennek
érdekében az eljárás alá vont bírót és az értékelő bírósági elnököt meghallgatja, beszerzi a bíró beosztási helye és
szakterülete szerint illetékes kollégiumvezető, a bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes fellebbviteli
(felülvizsgálati ügyekben eljáró) bíróság kollégiumvezetője, illetve a járásbírósági bíró esetén az ítélőtábla bíró
szakterülete szerinti kollégiumvezetője véleményét, tanúkat hallgathat ki, a bírói értékelés irataiba betekinthet.
A bírák és a bíróság dolgozói kötelesek részére a szükséges tájékoztatást megadni.”
78. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 184. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A bíró 25, 30, 35, 40, illetve 45 év szolgálati idő után jubileumi jutalomra jogosult.
(2) A jubileumi jutalom 25 év szolgálati idő után a bíró kéthavi, 30 év után háromhavi, 35 év után négyhavi, 40 év
után öthavi, 45 év után hathavi illetménye.”
79. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény a következő 232/T. §-sal egészül ki:
„232/T. § E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2021. évi CXXII. törvénnyel megállapított 24. § (1) és (2) bekezdését, valamint 25/A. §-át azon határozott időre
kinevezett bíró esetében kell alkalmazni, akinek a határozott idejű kinevezése 2022. május 1. napját követően jár
le. Azon bíró esetében, akinek a határozott idejű kinevezése 2022. május 1. napján vagy azt megelőzően jár le,
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a 24. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat beszerzésére, a tényleges működés megítélésére, a vizsgálatra és
az értékelésre a 2021. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.”
80. §

(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

81. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
a)
221. § (1) bekezdésében a „közszolgálati vagy” szövegrész helyébe a „közszolgálati, egészségügyi szolgálati
vagy” szöveg,
b)
237. § (1) bekezdésében a „232/L–232/S. §-a, továbbá 236. §-a az” szövegrész helyébe a „232/L–232/T. §-a,
236. §-a, valamint 2–4. melléklete az” szöveg
lép.
82. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
a)
4. § (2) bekezdés g) pontjában a „végrehajtóként, közalkalmazottként” szövegrész helyébe a „végrehajtóként,
egészségügyi alkalmazottként, közalkalmazottként” szöveg,
b)
66. §-ában az „– a” szövegrész helyébe az „– elsősorban a” szöveg,
c)
101. §-ában az „a bíró” szövegrész helyébe az „a 71/A. § (3)–(6) bekezdése szerinti kizárási kérelem elbírálása
iránti eljárásban, a bíró” szöveg,
d)
184. § (3) bekezdésében az „a közalkalmazotti” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban, a közalkalmazotti” szöveg
lép.

12. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása
83. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény
a)
11. § (4) bekezdés g) pontjában a „végrehajtóként, közalkalmazottként” szövegrész helyébe a „végrehajtóként,
egészségügyi alkalmazottként, közalkalmazottként” szöveg,
b)
154. § (3) bekezdésében a „jogviszonyban, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „jogviszonyban,
egészségügyi szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti” szöveg
lép.

13. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
84. §		
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 145. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az 1–83. §, a 84. § (1)–(4) bekezdése, a 85–109. §, a 125–142. §, a 143. § (1) bekezdés a)–g) pontja, a 143. §
(2)–(4) bekezdése, a 144. §, a 146. §, a 146/C. §, a 146/F. §, a 146/G. §, a 146/H. §, valamint a 2. melléklet
az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

14. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása
85. §		
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61/A. § (1) bekezdése a következő i)–k) ponttal egészül ki:
(A képviselők kétharmadának szavazata szükséges)
„i) a legfőbb ügyész megbízatása – a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról
és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – megszűnésének
kimondásához a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt esetben, illetve a legfőbb ügyész
megbízatása – a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 22. § (1) bekezdés g) pontja szerinti – megszűnésének kimondásához
a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 23. § (7) bekezdésében foglalt esetben,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 208. szám

9587

j) az alapvető jogok biztosa megbízatása – az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 16. §
(1) bekezdés d)–g) pontja szerinti – megszűnésének kimondásához az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi
CXI. törvény 16. § (2) bekezdésében foglalt esetben,
k) az alapvető jogok biztosa helyettesének megbízatása – az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény
17. § (1) bekezdés d)–g) pontja szerinti – megszűnésének kimondásához az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi
CXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt esetben.”

15. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása
86. §		
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:164. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szülői felügyeletet a szülők – megállapodásuk vagy a gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése
hiányában – közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. A közös szülői felügyelet úgy is gyakorolható,
hogy a szülők felváltva, azonos időtartamban jogosultak és kötelesek a gyermek nevelésére és gondozására.”
87. §		
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:167. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A különélő szülők megállapodásának hiányában – kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból – a bíróság
dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja. A bíróság az egyik szülő kérelmére is dönthet a szülői
felügyelet közös gyakorlásáról, ha az a kiskorú gyermek érdekében áll.”
88. §		
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a következő 4:167/A. §-sal egészül ki:
„4:167/A. § [A közös szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése]
(1) A közös szülői felügyeletről való döntés esetén a bíróság a kiskorú gyermek érdekére figyelemmel elrendelheti,
hogy a szülők a gyermekről felváltva, azonos időtartamban gondoskodjanak, vagy ennek hiányában szabályozza
a gyermekkel való kapcsolattartást és dönt a gyermek tartásáról. A közös szülői felügyelet elrendelése esetén
a bíróság kijelöli a gyermek lakóhelyét.
(2) Ha a bíróság a szülőket felváltva, azonos időtartamban jogosítja fel a gyermek gondozására, dönt a szülő által
önállóan gyakorolt gondoskodás időtartamának mértékéről – a szünetek és az ünnepek időszakára is kiterjedően –,
a gyermek átadása, átvétele módjáról, továbbá szükség esetén a gyermek tartásáról is.
(3) Ha a bíróság a szülőket felváltva, azonos időtartamban jogosítja fel a gyermek gondozására, akkor a (2) bekezdés
szerinti döntések megváltoztatását is a bíróságtól lehet kérni.”
89. §		
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ingatlannal kapcsolatos, valamint az öröklési jogi, családjogi,
társasági jogi, illetve pénzügyi szolgáltatási jogviszonnyal összefüggésben elektronikus úton tett jognyilatkozat
kizárólag akkor minősül írásba foglaltnak, ha annak tartalma írásjegyekkel rögzített és eleget tesz az elektronikus
okirat létrehozására irányadó jogszabályi követelményeknek.”

16. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása
90. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 6. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök hét évre nevezi ki. Az elnök egy alkalommal
ismételten kinevezhető.”
91. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 8. § (1) bekezdés d) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal elnökének jogviszonya megszűnik)
„d) a köztársasági elnök általi, (3) bekezdés szerinti felmentésével.”
92. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény
a)
8. § (2) bekezdésében a „miniszterelnök” szövegrész helyébe a „köztársasági elnök a miniszterelnök javaslata
alapján” szöveg,
b)
8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „miniszterelnök” szövegrész helyébe a „köztársasági elnök” szöveg
lép.
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17. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása
93. §		
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„[A Ptk. 4:167. § (1) bekezdéséhez és 4:167/A. §-ához]
36/A. § A Ptk.-nak az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi
CXXII. törvénnyel megállapított 4:167. § (1) bekezdését és 4:167/A. §-át a 2022. január 1. napján és azt követően
indult bírósági eljárásokban kell alkalmazni.”

18. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása
94. §		
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 73. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az adós írásbeli kérelmére a családi vagyonfelügyelő az adósságtörlesztési tervet úgy készíti el, hogy az adós
számára a foglalkozása, illetve egyéni vállalkozása gyakorlásához szükséges ingóságokat, eszközöket, járműveket,
legfeljebb az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott szempontok figyelembevételével az értékesítés
alól mentesíti, azzal a feltétellel, hogy az adós ezekre a vagyontárgyakra vonatkozóan a bevételeiből elkülöníti és
megfizeti a vagyonbiztosítási díjat és felelősségbiztosítási díjat, és az eszközök állagmegóvásához, kijavításához
szükséges összegeket.”
95. §

(1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 85. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A bíróság által jóváhagyott adósságrendezési egyezségben meghatározott törlesztési időszak, a 74. § szerinti
ötéves és a 74/A. § szerinti hároméves adósságtörlesztési időszak leteltét követően – ha az adósságtörlesztés
időszakát a bíróság meghosszabbította, annak lejártát követően – az adósságtörlesztési végzés végrehajtásáról
a családi vagyonfelügyelő az adós, adóstárs bevonásával záró elszámolást készít, és ebben minden hitelező
tekintetében számot ad a törlesztések teljesítéséről, a vagyonértékesítésről, az eljárásba bevont bevételekről és azok
hitelezők közötti felosztásáról. A záró elszámolást a családi vagyonfelügyelő kézbesíti az adósnak, adóstársnak és
a hitelezőknek, az egyéb kötelezetteknek pedig megküldi.”
(2) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 85. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a záró elszámolást az adós készíti el a hitelezők – továbbá ha
az eljárásban adóstárs vagy egyéb kötelezett is részt vett, az adóstárs, illetve az egyéb kötelezett bevonásával.
Az adós a mentesítési határozat meghozatala iránti kérelméhez csatolja az adósságrendezési megállapodást – ha
a felek a megállapodást módosították a módosított megállapodást –, a záró elszámolást, valamint az adóstárs,
az egyéb kötelezett és a hitelezők záró elszámolással egyetértő nyilatkozatát.”

96. §		
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdése a következő
k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„k) az adósságtörlesztési terv elkészítésekor az adós foglalkozása, illetve egyéni vállalkozása gyakorlásához
szükséges ingóságok, eszközök, járművek értékesítése alóli mentesítésre vonatkozó szabályokat.”
97. §		
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § (6) bekezdésében az „életviteléhez
szükséges” szövegrész helyébe az „életviteléhez, illetve az egyéni vállalkozása folytatásához szükséges” szöveg lép.

19. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása
98. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 2. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„10. kompetenciavétség: az a fegyelmi vétség, amelyet az igazságügyi szakértő a névjegyzékbe bejegyzett
szakterületén kívüli más, az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és
egyéb szakmai feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakterületre tartozó eljárásával követ el,”
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99. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Eseti szakértőként csak az járhat el, aki a 45. § (2) bekezdés n) pontja szerinti felhívásnak megfelelően nyilatkozik
arról, hogy az igazságügyi szakértőkre vonatkozó fegyelmi követelményeknek aláveti magát. Az eseti szakértő
jogaira és kötelezettségeire e törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”
100. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A névjegyzékbe az vehető fel, aki)
„b) a kérelmében megjelölt szakterületen
ba) az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához meghatározott vagy azzal egyenértékű képesítéssel és
bb) – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a képesítés megszerzésétől számított, legalább ötéves szakirányú
szakmai gyakorlattal rendelkezik,”
101. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 45. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A szakértő köteles a tudomására jutásától számított tíz napon belül – az igazságügyi szakértő öt napon belül – közölni
a hatósággal, ha)
„b) a feltett kérdések megválaszolása egészben vagy részben nem tartozik azon szakismeretek körébe, amelyekben
a szakértő a rá irányadó szabályok szerint jogosult eljárni, vagy oda tartozik ugyan, de a szakterületen belül általa
nem gyakorolt olyan részterületre vonatkozik, amelyben jogszabályi felhatalmazás hiányában nem járhat el,”
102. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elnökség a módszertani levelet az elfogadását követő tizenöt napon belül közzéteszi a Kamara honlapján.
A módszertani levél – annak visszavonásáig – a Kamara honlapjáról nem távolítható el.”
103. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Fegyelmi vétséget követ el az az igazságügyi szakértő, aki
a) az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységére vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, kamarai
szabályzatok és határozatok rendelkezéseit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, vagy
b) az igazságügyi szakértői tevékenységen kívül szándékos vagy gondatlan magatartásával, illetve életvitelével
a szakértői kar tekintélyét sérti vagy veszélyezteti.”
104. § (1) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 128. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) a fegyelmi eljárás alá vont igazságügyi szakértő nevét és igazolványszámát,
b) a kiszabott fegyelmi büntetést és – ahol az értelmezhető – annak mértékét,
c) a fegyelmi büntetés jogerőre emelkedésének napját,
d) a 95. § (4) bekezdése szerinti mentesülés napját.”
(2) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 128. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kamara a tagjával szemben hozott jogerős fegyelmi büntetésre vonatkozó adatot a fegyelmi büntetés
jogerőre emelkedésétől számított öt évig kezeli, ezt követően törli, amelyről értesíti a névjegyzéket vezető
hatóságot.”
(3) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 128. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kamara az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból törli a fegyelmi büntetésre vonatkozó adatokat, ha a fegyelmi
büntetést kiszabó határozatot a bíróság megsemmisítette, és erről értesíti a névjegyzéket vezető hatóságot.”
105. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 81. alcíme a következő 159/C. §-sal egészül ki:
„159/C. § (1) Az ügyfélszolgálati pontok megszűnésével az ügyfélszolgálati pontokon keletkezett papíralapú
dokumentumokat a hivatal részére kell átadni, az elektronikus formában rendelkezésre álló dokumentumokat pedig
a főtitkár részére kell megküldeni legkésőbb 2022. február 15. napjáig.
(2) A miniszter 2022. február 15-ig gondoskodik a módszertani levelek kormányzati portálról történő eltávolításáról.
(3) Az etikai bizottság megszűnik, elnöke és tagjai 2022. január 1-jén a fegyelmi bizottság tagjává válnak. Az etikai
bizottság elnökének feladatait 2022. január 1-jétől a fegyelmi bizottság elnöke látja el. A 2021. december 31-én
folyamatban lévő etikai eljárásokban az eljáró etikai tanács az eljárás megindításáról rendelkező határozatának
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meghozatalakor – a 157. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – alkalmazandó szabályok szerint jár
el azzal, hogy megismételt eljárásban vagy az eljáró etikai tanács határozatképtelenné válása esetén az új eljáró
tanácsot a fegyelmi tanács kijelölésére vonatkozó szabályok szerint kell kijelölni. A 2021. december 31-én vagy azt
megelőzően elkövetett azon etikai vétséget, amely miatt etikai eljárás 2021. december 31-ig nem indult, a fegyelmi
eljárás szabályai szerint kell lefolytatni azzal, hogy a vétség miatt az elkövetéskor hatályos etikai kódex szerinti
jogkövetkezményt kell alkalmazni.
(4) Az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXII. törvénnyel
módosított 93. §-t a 2022. január 1-jén vagy azt követően elkövetett fegyelmi vétségekre kell alkalmazni.”
106. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
107. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény
a)
4. § (3) bekezdés a) pontjában a „jogviszonyban vagy” szövegrész helyébe a „jogviszonyban, az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy” szöveg,
b)
4. § (3) bekezdés c) pontjában a „vagy a közalkalmazottak” szövegrész helyébe az „ , az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy a közalkalmazottak” szöveg,
c)
57. § (3) bekezdés a) pontjában a „vagy a közalkalmazottak” szövegrész helyébe az „ , az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy
a közalkalmazottak” szöveg,
d)
57. § (3) bekezdés b) pontjában az „a közalkalmazottak” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban, a közalkalmazottak” szöveg,
e)
58. § (1) bekezdésében a „b), c)” szövegrész helyébe a „b) pont bb) alpont, c) pont” szöveg,
f)
58. § (6) bekezdésében az „1.16.” szövegrész helyébe az „1.16.–1.17.” szöveg,
g)
79. § (1) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg és a „tizennégy” szövegrész helyébe
a „huszonkilenc” szöveg,
h)
92. §-ában a „kormányzati portálon” szövegrész helyébe a „Kamara honlapján” szöveg
lép.
108. §		
Hatályát veszti az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény
a)
preambulumában az „Az említett minőségi változásokat követő elégtelen reakciók, az igazságügyi szakértői
működéssel összefüggésben felmerült aggályok, valamint a kamarai rendszer működésének a közelmúltban
előtérbe került problémái elvezettek az igazságügyi szakértésbe és az igazságszolgáltatásba vetett
közbizalom megrendüléséhez.” szövegrész,
b)
62. § (1) bekezdés f ) pontjában az „és az etikai eljárási szabályzatot” szövegrész,
c)
66. § (2) bekezdés a) pontja,
d)
70. § (1) bekezdés d) pontja,
e)
70. § (3) bekezdése,
f)
71. § (3) bekezdés f ) pontjában az „ , az etikai eljárási szabályzatot” szövegrész,
g)
76. § (1) bekezdés h) pontjában az „és az etikai eljárási szabályzatot” szövegrész,
h)
77. § (6) bekezdésében az „általános elnökhelyettese az etikai bizottság elnöke, a” szövegrész,
i)
40. alcíme,
j)
90. § (3) bekezdésében az „és közzétételre” szövegrész,
k)
91. § (2) bekezdése,
l)
93. § (2)–(4) bekezdése,
m)
110. § (2) bekezdés c) pontjában az „a 93. § (1) vagy (2) bekezdése alapján” szövegrész,
n)
114. § (7) bekezdés b) pontjában az „a 93. § (1) és (2) bekezdése alapján” szövegrész,
o)
XII. Fejezete.

20. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása
109. §		
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Ha az ügyfél lakcíme ismeretlen vagy az ügyfél nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, a (2) bekezdésre
alapított illetékességet az ügyfél utolsó ismert hazai lakcíme alapján kell megállapítani.”
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110. §		
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
a)
16. § (2) bekezdésében a „lakóhely” szövegrész helyébe a „lakcím” szöveg,
b)
29. § (1) bekezdés b) pontjában a „lakóhelyén” szövegrész helyébe a „lakcímén” szöveg,
c)
37. § (2) bekezdésében a „megérkezését követő napon” szövegrész helyébe a „megérkezésének időpontjában”
szöveg,
d)
59. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „lakóhellyel” szövegrész helyébe a „lakcímmel” szöveg,
e)
59. § (1) bekezdés d) pontjában a „lakóhelyén” szövegrész helyébe a „lakcímén” szöveg
lép.

21. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása
111. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perre a jogvitával érintett munkavégzés helye – ha a munkavégzés
helye külföld, akkor a munkáltató szerv székhelye – szerinti bíróság illetékes. A természetes személy felperes
a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert a belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási
helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja. A természetes személy alperesnek a legkésőbb az írásbeli
ellenkérelemben előadott kérelmére a bíróság a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert a munkavégzés helye
szerint illetékes bírósághoz teszi át tárgyalás és elbírálás végett, ha az alperes munkavégzési helye nem azonos
a belföldi lakóhelyével, ennek hiányában belföldi tartózkodási helyével.”
112. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 46. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy által előterjesztett keresetlevél nem tartalmazza a kötelező
tartalmi elemeket vagy alaki kellékeket, a bíróságnak a hiánypótlásra felhívó végzésben a keresetlevél valamennyi
hiányosságát fel kell tüntetnie, és a fél jogban való járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia
a hiányok pótlására vonatkozóan.
(8) Hiánypótlásra történő felhívás helyett a bíróság elrendelheti a természetes személy felperes meghallgatását, ha
a keresetlevél hiányainak pótlása érdekében azt célravezetőbbnek tartja.”
113. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 83. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a keresetlevél alapján a közigazgatási szerv a cselekményt visszavonja és eljárását folytatja, a cselekményt
módosítja, illetve az állított jogsérelem orvoslása érdekében az arra jogosult közigazgatási szerv eljárást indít, erről
a keresetlevél továbbításával egy időben vagy az eljárás során haladéktalanul értesíti a bíróságot. A bíróság eljárását
a közigazgatási eljárás befejezéséig felfüggeszti.”
114. §		
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 131. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A polgári perrendtartás szabályai szerint szünetel az eljárás, ha
a) a felek erre vonatkozó megegyezésüket bejelentik, a bejelentésnek a bírósághoz történő beérkezésétől,
b) a tárgyalást valamennyi fél elmulasztja, vagy a tárgyaláson megjelent egyik fél sem kívánja az ügy tárgyalását, és
a mulasztó fél egyik esetben sem kérte a tárgyalás távollétében történő megtartását, a tárgyalás időpontjától.”

22. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles
nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény módosítása
115. §		
A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló
2017. évi XLIII. törvény 3. § (1) bekezdés c) pontja a következő ch) alponttal egészül ki:
(A nyilvántartás a következő adatokat és – a változás időpontjának megjelölésével – az azokban bekövetkező
változásokat tartalmazza:
természetes személy meghatalmazó, illetve meghatalmazott)
„ch) ügyvédi kamarai azonosító számát, ha ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultként jár el;”
116. §		
A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló
2017. évi XLIII. törvény 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 3. § (1) bekezdése szerinti adatokat – a 10. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a természetes személy
kérelmező belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye, ha a végrehajtási rendelet szerint
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a nyilvántartásban lakóhelyadat helyett székhelyadatot kell feltüntetni, a természetes személy székhelye, vagy ha
a kérelmező nem természetes személy, belföldi székhelye szerint illetékes törvényszék jegyzi be a nyilvántartásba.”
117. §		
A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló
2017. évi XLIII. törvény 6. alcíme a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2021. évi CXXII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2022. január 1. napján vagy azt követően indult
nyilvántartási eljárásokban kell alkalmazni.”
118. §		
A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló
2017. évi XLIII. törvény 3. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontjában a „vagy székhelyét” szövegrész helyébe a „vagy
végrehajtási rendelet szerinti székhelyét” szöveg lép.

23. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény módosítása
119. §		
A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény 61. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az elnökség tagja nem járhat el jogi képviselőként a Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe tartozó
eljárásban. Az elnökség tagja abban a választottbírósági eljárásban járhat el szakértőként, amelyben az elnökségi
tagi megbízatása keletkezése előtt szakvéleményt adott. A Kereskedelmi Választottbíróság elnöksége nem jelölhet
ki elnökségi tagot eljáró választottbírónak vagy a választottbírósági tanács elnökének.”
120. §		
Hatályát veszti a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény 61. § (8a) bekezdése.

24. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása
121. §		
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
a)
2. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe az „egészségügyi
szolgálati, közalkalmazotti” szöveg,
b)
23. § (1) bekezdés a) pontjában az „a közalkalmazotti” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgálati,
a közalkalmazotti” szöveg,
c)
24. § (3) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban,” szöveg,
d)
27. § (1) bekezdés c) pontjában a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgálati,
közalkalmazotti” szöveg,
e)
66. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgálati,
közalkalmazotti” szöveg,
f)
70. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „szolgálati, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „szolgálati,
egészségügyi szolgálati, közalkalmazotti” szöveg
lép.

25. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása
122. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök kilenc évre nevezi ki. Az elnök a megbízatási
idejének lejártát követően egy alkalommal ismételten kinevezhető.”
123. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 9. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság elnökének megbízatása megszűnik
a) a kinevezési időtartam lejártával,
b) 70. életéve betöltésével,
c) halálával,
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d) lemondásával,
e) a (4) bekezdés szerinti felmentésével.”
124. § (1) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 10. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság elnökhelyettesének megbízatása megszűnik
a) a kinevezési időtartam lejártával,
b) halálával,
c) az elnök általi (3) bekezdés szerinti felmentéssel,
d) az elnök általi (4) bekezdés szerinti visszahívással,
e) lemondásával,
f ) az elnök és az elnökhelyettes közös megegyezésével.”
(2) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 10. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hatóság elnöke felmenti a Hatóság elnökhelyettesét,
a) ha a 12. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenséget a kinevezését, illetve az összeférhetetlenség okának
felmerülését követő 30 napon belül nem szünteti meg,
b) az ítélet jogerőre emelkedésének napjával, ha a Hatóság elnökhelyettesével szemben lefolytatott
büntetőeljárás eredményeként az elnökhelyettes bűnösségét a bíróság – szabadságvesztés vagy az elnökhelyettes
tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltás büntetést tartalmazó – jogerős ítélete állapította meg,
c) ha cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezték, vagy
d) ha neki felróható okból, több mint hat hónapon át nem tesz eleget megbízatásából eredő kötelezettségeinek.”
(3) A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 10. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az elnök visszahívással is megszüntetheti az elnökhelyettes megbízását. A visszahívást nem kell indokolni.”
125. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény
a)
9. § (2) bekezdésében a „miniszterelnök” szövegrész helyébe a „köztársasági elnök” szöveg,
b)
9. § (3) bekezdésében a „miniszterelnökhöz” szövegrész helyébe a „köztársasági elnökhöz” szöveg,
c)
9. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „miniszterelnök” szövegrész helyébe a „köztársasági elnök” szöveg,
d)
9. § (4) bekezdés e) pontjában a „90 napon” szövegrész helyébe a „hat hónapon” szöveg
lép.

26. A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi
LXIV. törvény módosítása
126. §		
A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 27. §
(3) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A kérelemhez a szerkezetátalakítási eljárásban benyújtható kérelemhez általánosan csatolandó mellékleteken túl
csatolni kell)
„b) a szerkezetátalakítási szakértőnek a kijelölést elfogadó, és az összeférhetetlenségi és kizáró ok hiányára is
kiterjedő nyilatkozatát, ideértve a szerkezetátalakítási szakértői feladatot ellátó természetes személy nyilatkozatát is,
valamint”
127. §		
A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 29. §
(5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Ha az adós legalább 25%-os közvetlen vagy közvetett állami részesedéssel működő gazdasági társaság,
a bíróság a Cstv. 66. § (2) bekezdése szerinti állami felszámolót jelöli ki szerkezetátalakítási szakértőként, kivéve ha
a 60. § (1) bekezdése szerinti esetekben másik szakértő kirendelésére kerül sor.”
128. §		
Nem lép hatályba a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi
LXIV. törvény
a)
23. § (7) bekezdésében a „fegyelmi jogkört, illetve a” szövegrész,
b)
66. § (2) bekezdés b) pontja,
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c)
d)
e)

76. § (9) bekezdése,
76. § (15) bekezdése,
76. § (17) bekezdés 1. pontja.

27. Záró rendelkezések
129. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. alcím, a 12. §, a 14–18. §, a 3–7. alcím, a 10–13. alcím, a 15. alcím, a 17. alcím, a 19. alcím, a 109. §, a 110. § a), b), d)
és e) pontja és a 21–24. alcím és az 1–3. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 13. §, a 18. alcím és a 26. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.
(4) A 110. § c) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.
130. § (1) A 8. alcímben, a 9. alcímben, a 14. alcímben, a 16. alcímben, valamint a 25. alcímben meghatározott módosításokkal
érintett, az e törvény hatálybalépésekor hivatalban lévő személyek megbízatását – a (2) bekezdésben
meghatározott kivételekkel – az ezen alcímekben foglalt módosítások nem érintik.
(2) A 8. alcímben, a 9. alcímben, a 14. alcímben, a 16. alcímben, valamint a 25. alcímben meghatározott módosításokkal
érintett, az e törvény hatálybalépésekor hivatalban lévő személyek megbízatásának megszűnésére, illetve
megszüntetésére, valamint helyettesítésére a 8. alcímben, a 9. alcímben, a 14. alcímben, a 91. §-ban, a 92. §-ban,
a 123. §-ban, a 124. §-ban, valamint a 125. §-ban foglalt módosításokat alkalmazni kell.
131. § (1) A 8. alcím az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 9. alcím az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(3) A 68–77. §, a 78–80. § és a 82. §, valamint az 1. és 2. melléklet az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk
(1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(4) A 12. alcím az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(5) A 14. alcím az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
(6) A 16. alcím az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
(7) A 25. alcím az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
(8) A 130. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése, 23. cikke és 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak, valamint
az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával
elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
132. § (1) A 19. § az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 25. § (4) bekezdése a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) A 98–108. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(4) A 13. §, és a 126–128. § a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról,
valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának
növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló (Szerkezetátalakítási és
fizetésképtelenségi irányelv), 2019. június 20-i (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CXXII. törvényhez
1. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe
a következő rendelkezés lép:
„
A

B

1

Fizetési fokozatok

Szorzószámok

2

1.

1,25

3

2.

1,35

4

3.

1,45

5

4.

1,55

6

5.

1,65

7

6.

1,70

8

7.

1,75

9

8.

1,80

10

9.

1,85

11

10.

1,90

12

11.

1,95

13

12.

2,00

14

13.

2,05

15
14.
2,10
								 ”

2. melléklet a 2021. évi CXXII. törvényhez
1. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe
a következő rendelkezés lép:
„
1

A

B

A vezetői munkakörök

Százalék

2

A Kúria kollégiumvezetője és főtitkára

200

3

A Kúria kollégiumvezető-helyettese és főtitkár-helyettese
Az ítélőtábla elnöke
A Fővárosi Törvényszék elnöke

150

A Kúria tanácselnöke
Az ítélőtábla elnökhelyettese
A törvényszék elnöke

120

5

Az ítélőtábla kollégiumvezetője
A Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese

100

6

Az ítélőtábla kollégiumvezető-helyettese

80

7

A Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetője
A törvényszék elnökhelyettese

70

8

A nagyobb járásbíróság elnöke

60

9

Az ítélőtábla tanácselnöke

50

10

A Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettese
A törvényszék kollégiumvezetője

45

4
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11

12

13

A törvényszék kollégiumvezető-helyettese
A törvényszék csoportvezetője
A nagyobb járásbíróság elnökhelyettese
A kisebb járásbíróság elnöke

40

A törvényszék csoportvezető-helyettese
A törvényszék tanácselnöke
A nagyobb járásbíróság csoportvezetője

30

A nagyobb járásbíróság csoportvezető-helyettese
A kisebb járásbíróság elnökhelyettese

25
”

3. melléklet a 2021. évi CXXII. törvényhez
„3. melléklet a 2016. évi XXIX. törvényhez

A Kamara által a szakértőjelöltekről vezetett szakértőjelölti nyilvántartás tartalma
1. A Kamara által a szakértőjelöltekről vezetett szakértőjelölti névjegyzék a szakértőjelölt következő adatait, és
a szakértőjelölt tevékenységére vonatkozó következő tényeket tartalmazza:
1.1. családi neve és utóneve(i);
1.2. anyja születési neve;
1.3. születési hely és idő;
1.4. lakcím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail);
1.5. munkahely (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail);
1.6. elérhetőségi cím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail);
1.7. nyelvismeret (nyelv, nyelvtudás foka);
1.8. szakmai kamarai tagság;
1.9. szakértőjelölti igazolvány száma;
1.10. szakterület;
1.11. iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés időpontjával;
1.12. tudományos fokozat;
1.13. nyilvántartási szám;
1.14. az igazgatási ügyiratok ügyszáma;
1.15. a szakértőjelölt ellen közvádra üldözendő szándékos bűncselekmény miatt indult eljárás megindításának,
megszüntetésének, illetve befejezésének ténye;
1.16. a szakértőjelölt tevékenységével kapcsolatos közlemények („közlemények”);
1.17. a szakértőjelölti névjegyzékbe történő bejegyzés időpontja.”
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2021. évi CXXIII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról*
1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása
1. §		
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) Harmadik része a következő 45–48. §-sal egészül ki:
„45. § (1) Ha e rendelkezés hatálybalépését követően világörökségi helyszínen és védőövezetében
az önkormányzati, valamint az állami tulajdonú lakásra a 2020. december 31. napján hatályban lévő
határozatlan idejű bérleti jogviszony időtartama eléri az öt évet, abban az esetben a lakásra vételi jog illeti meg
a (2) bekezdésben megjelölt magánszemélyeket, amennyiben a lakás 1995. november 30. napján
a) műemléképületben lévő lakásnak minősült;
b) elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakás volt és a tilalom e rendelkezés hatálybalépésekor már nem áll
fenn; vagy
c) az önkormányzat 1994. január 1-jét megelőzően hozott döntése alapján átalakításra, korszerűsítésre, felújításra,
bontásra kijelölt épületben volt vagy az épület a település rendezési terve alapján rehabilitációra kijelölt területen
volt, és a kijelölés e rendelkezés hatálybalépésekor már nem áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vételi jog
a) a magánszemély bérlőt;
b) a magánszemély bérlőtársakat együttesen és egyenlő arányban;
c) a magánszemély társbérlőket együttesen az általuk kizárólagosan használt lakóterületek arányában;
d) az a)–c) pontban felsoroltak helyett hozzájárulásukkal azok egyenesági rokonát, valamint örökbe fogadott
gyermekét
illeti meg.
(3) Társbérlet esetén a közösen használt lakóterületet a (2) bekezdés c) pontja szerinti arányban kell figyelembe
venni.
(4) A bérleti jogviszony (1) bekezdés szerinti fennállása időtartamának megállapításakor
a) a 23/A. § (2) bekezdés és a 26. § szerinti cserelakás felajánlása esetén – ha a bérlő személye azonos – az érintett
lakásra és a korábbi lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszony időtartamát,
b) a bérleti jogviszony 32. § szerinti folytatójának minősülő személyek és jogelődjeik bérleti jogviszonyának
időtartamát
össze kell számítani.
(5) Az e rendelkezés hatálybalépésekor már fennálló bérlőtársi jogviszony esetén az (1) bekezdés szerinti időtartam
szempontjából minden bérlőtárs tekintetében a bérleti jogviszonyt elsőként létesítő, vételi jog gyakorlására jogosult
bérlő bérleti jogviszonyának időtartama irányadó.
(6) Az e §-ban szabályozott vételi jog jogosult általi gyakorlása esetén az önkormányzatot, továbbá az államot
jogszabály alapján megillető elővásárlási jog nem gyakorolható.
46. § (1) Nem áll fenn vételi jog
a) az olyan önkormányzati lakásra, amely az önkormányzat 2021. január 1-jén hatályos döntése alapján bontásra
kijelölt épületben van;
b) a bérlőkijelölési és az ismételten gyakorolható bérlőkiválasztási joggal érintett lakásra;
c) jogszabály alapján szolgálati vagy vállalati bérlakásnak minősülő, illetve szerződés alapján valamely feltétel
bekövetkezéséig bérbe adott lakásra;
d) az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakásra;
e) a nyugdíjasházban, a garzonházban lévő lakásra;
f ) a műteremlakásra, a szobabérlők házában lévő lakrészre.
(2) Az olyan önkormányzati lakásra, amely az önkormányzat 2021. január 1-jét megelőzően hozott döntése alapján
már folyamatban lévő átalakítás, korszerűsítés, felújítás alatt álló épületben van, a vételi jog 2022. június 30. napját
követően, illetve ha az korábbi, az átalakítás, korszerűsítés, felújítás befejezését követően gyakorolható.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Nem gyakorolhatja vételi jogát a jogosult, ha e rendelkezés hatályba lépését megelőző egy évben három havi
lakbért meghaladó bérleti díj tartozása állt fenn a bérbeadó felé.
(4) Nem gyakorolhatja vételi jogát a jogosult, ameddig adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása,
a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő tartozása, vagy a tulajdonos állam vagy önkormányzat felé
bármilyen jogcímen lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn.
(5) A vételi jog jogosultja a vételi joggal érintett lakást a tulajdonjogát bejegyző határozat keltét követő
négy éven belül nem idegenítheti el. A tilalomba ütközően megkötött szerződés semmis, az ilyen szerződésen
alapuló bejegyzési kérelmet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 51. §-a
szerint el kell utasítani.
(6) A vételi jog jogosultja tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg az ingatlanügyi hatóság a lakásra elidegenítési
tilalmat köteles négy évre az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzeni.
47. § (1) Az e törvény alapján vételi joggal érintett lakásnak az 52. § szerint megállapított forgalmi értékét a vételi jog
jogosultjával az erre irányuló kérelme benyújtásától számított hat hónapon belül közölni kell. A közlés késedelméből
eredő kárért a tulajdonos állam, illetve önkormányzat felel. A vételi jog jogosultja a forgalmi érték megállapítását
a tulajdonos államtól, illetve önkormányzattól e rendelkezés hatálybalépését követő – vagy ha a vételi jog
alapjául szolgáló bérleti jogviszony időtartama e rendelkezés hatálybalépésekor az öt évet még nem éri el, úgy
az öt év elteltét követő – egy éven belül kérheti, e határidőt követően benyújtott kérelme esetén vételi jogát nem
gyakorolhatja.
(2) Ha a tulajdonos önkormányzat az (1) bekezdés szerinti forgalmi értéket a vételi jog jogosultjával hat hónapon
belül nem közli, úgy a vételi jog jogosultjának kérésére az állam köteles a forgalmi érték megállapításáról és annak
jogosulttal való közléséről gondoskodni, amely esetben az állam részéről ezzel kapcsolatosan felmerült költségeket
a tulajdonos önkormányzat köteles az állam részére megtéríteni.
(3) A vételi joggal érintett lakás vételára a forgalmi érték
a) 100 százaléka, amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az egyoldalú
nyilatkozat közlésének időpontjában 5 év és 25 év közötti;
b) 15 százaléka, amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az egyoldalú
nyilatkozat közlésének időpontjában eléri vagy meghaladja a 25 évet.
(4) A (3) bekezdés a) pontjától eltérően a vételi joggal érintett lakás vételára a forgalmi érték legalább 35, legfeljebb
50 százaléka abban az esetben, ha a vételi jog alapjául szolgáló bérleti jogviszony a 29. § szerinti csere útján jött
létre és a csere során tulajdonjogot cseréltek bérleti jogra, valamint a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti
jogviszony időtartama az egyoldalú nyilatkozat közlésének időpontjában nem éri el a 25 évet.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a tulajdonos állam vagy önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott,
a lakás forgalmi értékének közlésére rendelkezésre álló időtartamon belül – a forgalmi érték közlésével együtt –,
a rendelkezésére álló iratok alapján egyedileg állapítja meg a lakás (4) bekezdés szerinti, annak forgalmi értékéhez
viszonyított pontos vételárát és közli azt a vételi jog jogosultjával, melynek során – az eredeti cserére tekintettel
megfelelő módon – figyelembe veszi a cserével érintett lakásoknak a csere időpontjában fennálló forgalmi értékét
és azok egymáshoz viszonyított arányát.
(6) Ha a vételi jog jogosultja vitatja a tulajdonos állam vagy önkormányzat által közölt forgalmi értéket vagy
az (5) bekezdés alapján megállapított vételárat, akkor a forgalmi érték, illetve a vételár közlését követő 60 napon
belül a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivataltól (a továbbiakban: kormányhivatal) kérheti
a forgalmi érték, illetve a lakás forgalmi értékhez viszonyított vételárának megállapítását.
(7) A vételár egy összegben való megfizetése esetén a jogosultat a vételárból további 5 százalék árengedmény illeti
meg.
(8) A bérleti jogviszony (3) bekezdés szerinti időtartamának megállapításakor a 45. § (4) és (5) bekezdését alkalmazni
kell.
48. § (1) Vételi jogát a 45. § szerinti jogosult a forgalmi érték, illetve a vételár közlésétől, a 47. § (6) bekezdése szerinti
esetben pedig a forgalmi érték, illetve vételár végleges – bírósági eljárás esetén jogerős – megállapításától számított
hat hónapon belül gyakorolhatja a tulajdonoshoz intézett egyoldalú nyilatkozattal. A joggyakorlást be kell jelenteni
a kormányhivatalnak.
(2) A vételi jog gyakorlására irányuló nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a) az Inytv. 32. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, illetve az Inytv. 32. § (1) bekezdés g) pontja szerinti
nyilatkozatot;
b) az érintett lakás Inytv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és
a bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot;
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c) a 47. § szerint közölt forgalmi értéket;
d) a 47. § alapján megállapított vételárat;
e) a vételár megfizetésének ütemezését, azzal, hogy legfeljebb huszonöt évi havonkénti egyenletes, az érintett
naptári félév első napján érvényes mértékű jegybanki alapkamattal megnövelt összegű részletfizetés határozható
meg és a vételi jogot gyakorló nyilatkozat közlésétől számított nyolc napon belül legalább a vételár tíz százaléka egy
összegben megfizetendő;
f ) a vételi jog gyakorlására, a tulajdonjog megszerzésére irányuló feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatot;
g) a jogváltozás jogcímét.
(3) Részletfizetés esetén az önkormányzatot, illetve az államot a vételár összegének erejéig a vételár megfizetésének
biztosítására a teljes vételár megfizetéséig törvényes jelzálogjog illeti meg a lakásra. Az önkormányzat, illetve
az állam a vételár teljes összegének részére történt megfizetésétől számított 30 napon belül köteles kiadni
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas formában és mellékletekkel a jelzálogjog törléséhez – feltétlen és
visszavonhatatlan – hozzájáruló nyilatkozatát.
(4) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozathoz csatolni kell azokat az okiratokat, amelyekből a vételi jog gyakorlásának
jogszerűsége megállapítható.
(5) A tulajdonos állam, illetve önkormányzat a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot és mellékleteit az átvételtől
számított 15 napon belül köteles jóváhagyásra a kormányhivatal elé terjeszteni. Ha a tulajdonos szerint a vételi
jog gyakorlásának valamely e törvényben meghatározott feltétele nem teljesül, a (2) bekezdés e) pontja szerinti
első vételárrészlet hiánytalanul nem került megfizetésre vagy a vételi jog gyakorlására irányuló nyilatkozat hibás
vagy hiányos, köteles erre vonatkozó indokolt írásbeli észrevételét a kormányhivatal részére a (2) bekezdés szerinti
nyilatkozattal és mellékleteivel együttesen megküldeni.
(6) A kormányhivatal a nyilatkozatot, az esetleges észrevételt és a csatolt okiratokat megvizsgálja, és szükség esetén
megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a nyilatkozattevőt, illetve a tulajdonost.
(7) Ha a kormányhivatal álláspontja szerint a vételi jog gyakorlása valamely e törvényben meghatározott
feltételének teljesülése a hiánypótlásra történő felhívás után sem igazolt, a (2) bekezdés e) pontja szerinti első
vételárrészlet a hiánypótlás során sem került megfizetésre vagy a vételi jog gyakorlására irányuló nyilatkozat
a hiánypótlásra felhívás után is hibás vagy hiányos, a kormányhivatal a jóváhagyást megtagadja.
(8) Ha a kormányhivatal a jóváhagyást megadja, határozatával elrendeli a vételi jog jogosultja tulajdonjogának
bejegyzését, a (3) bekezdés szerinti jelzálogjog bejegyzését, és a 46. § (6) bekezdése szerinti elidegenítési tilalom
feljegyzését, és a bejegyzés iránt megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.
(9) A kormányhivatal (8) bekezdés szerinti határozatot tartalmazó megkeresése alapján az ingatlanügyi hatóság
határoz a vételi jog jogosultja tulajdonjogának bejegyzéséről, a (3) bekezdés szerinti jelzálogjog bejegyzéséről és
a 46. § (6) bekezdése szerinti elidegenítési tilalom feljegyzéséről.”
2. §		
A Lakástörvény 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § (1) Annak a bérlőnek a lakását, aki nyugdíjas vagy jogszabályban meghatározott nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátásban részesül, és az elővásárlási jogával nem él, a szerződésének fennállásáig harmadik személy
részére csak a bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni.
(2) Annak a bérlőnek a lakását, aki nem él az e törvényben biztosított vételi jogával, amennyiben az érintett
lakásingatlanra vonatkozó bérleti jogviszonya korábban nem szűnik meg, élete végéig csak a bérlő írásbeli
hozzájárulásával lehet elidegeníteni.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat a 81. § (1) bekezdésével érintett, az állam tulajdonában álló lakásokra nem kell
alkalmazni.”
3. §		
A Lakástörvény 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az első adásvételi szerződés megkötését, illetve az első forgalmi érték közlésére a 47. § (1) bekezdésben előírt
határidő lejártát megelőzően – az egylakásos vagy az egy helyiségből (helyiségcsoportból) álló épület kivételével –
az épületet társasházzá kell alakítani. A társasházalapítás késedelméből eredő kárért a tulajdonos állam, illetve
önkormányzat felel.”
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4. §		
A Lakástörvény Harmadik Része a következő VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
A BUDAI VÁRNEGYED TERÜLETÉN TALÁLHATÓ LAKÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
61/A. § E fejezet alkalmazásában a Budai Várnegyeden a Budapest I. kerületben elhelyezkedő, a Dísz tértől északra
a várfalon belül elhelyezkedő, az Anjou bástya utca – Hunfalvy utca – Franklin utca – Szabó Ilonka utca – Hunyadi
János út – Dísz tér – Tóth Árpád sétány által lehatárolt ingatlanokat kell érteni.
61/B. § (1) A Budai Várnegyed területén lévő lakásban az államon és a helyi önkormányzaton kívül csak magyar
állampolgár vagy olyan természetes személy szerezhet tulajdonjogot, aki az Európai Unió tagállamának
állampolgára, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, valamint
a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgára.
(2) A Budai Várnegyed területén az államon és a helyi önkormányzaton kívül más személy legfeljebb kettő lakásban
szerezhet tulajdonjogot, ide nem értve az öröklés esetét.
(3) E § szerinti szerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis, az ilyen szerződésen alapuló bejegyzési kérelmet
az Inytv. 51. §-a szerint el kell utasítani. A szerzési korlát betartását az ingatlanügyi hatóság, peres eljárás esetén
a bíróság hivatalból vizsgálja. A vizsgálat eredményessége érdekében az ingatlanügyi hatóság és a bíróság
az ingatlan-nyilvántartásból a vizsgált személyek természetes személyazonosító adatainak, vagy személyi
azonosítójának igénybevételével történő lekérdezést végezhet.
(4) Az a jogi személy és (1) bekezdés szerinti állampolgársággal nem rendelkező magánszemély, akinek a szerzési
korlátozás hatálybalépésekor a Budai Várnegyed területén lévő lakás tekintetében tulajdona van, elidegenítésre
nem köteles, újabb tulajdont azonban nem szerezhet.
(5) Akinek a szerzési korlátozás hatálybalépésekor a Budai Várnegyed területén több, mint kettő lakás tekintetében
áll fenn tulajdonjoga, elidegenítésre nem köteles, de tulajdonjoga átruházása esetén az új szerzésekre a szerzési
korlátozás vele szemben is alkalmazandó.
(6) E § rendelkezéseit az e § hatálybalépését követően megkötött jogügyletek alapján történő tulajdonszerzésekre
kell alkalmazni.
61/C. § (1) A Budai Várnegyed területén található, nem az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló lakás
rendeltetésmódosítása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kezdeményezhető, és az önkormányzat e §
hatálybalépését követően kiállított rendeltetésmódosítást tartalmazó hatósági bizonyítványa alapján az épület,
illetve a lakás rendeltetése az ingatlan-nyilvántartásban nem módosítható.
(2) A Budai Várnegyedben található épület földszintjén lakás rendeltetés kereskedelmi, szolgáltató és kulturális
rendeltetésre módosítható.
61/D. § E fejezet alkalmazásában az államon, illetve a helyi önkormányzaton az egyszemélyes állami gazdasági
társaságot, illetve az egyszemélyes önkormányzati gazdasági társaságot is érteni kell.”
5. §		
A Lakástörvény a következő 62/A. §-sal egészül ki:
„62/A. § (1) Az önkormányzat a 45. § szerinti vételi jogok gyakorlásából származó – a 62. § (5) bekezdése szerint
csökkentett – teljes bevételét a számláját vezető pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni.
(2) A teljes bevétel elsősorban lakóépület homlokzatának teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére vagy
ahhoz való hozzájárulásra használható fel.
(3) A teljes bevétel a (2) bekezdésben foglaltakon túl csak
a) lakóépület szerkezetének, műszaki berendezéseinek teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére vagy ahhoz
való pénzbeli hozzájárulásra,
b) jelenleg használaton kívül álló önkormányzati lakás bérbeadás céljából történő felújítására, nem lakás célú
önkormányzati helyiség lakássá történő átalakítására,
c) a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozására, ideértve a társasházi
tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is
használható fel.”

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása
6. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Helyi önkormányzat rendelete lakáscélú épületet forgalomképtelen törzsvagyonnak nem minősíthet, a korábbi
ilyen minősítés pedig e rendelkezés hatályba lépésével megszűnik.”
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3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
A 2. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2021. évi CXXIV. törvény
a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb
jogharmonizációs célú törvénymódosításról*
Az Országgyűlés az Európai Unió társasági jogával összhangban, a belső piac javításának és zavartalan működésének, valamint
a tőkeegyesítő társaságokat megillető letelepedési szabadság érvényesülésének elősegítésére, a tőkeegyesítő társaságok
határokon átnyúló átalakulása, egyesülése és szétválása hazai szabályozásának kialakítása érdekében a következő törvényt
alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Hatály
1. §		
E törvény határozza meg a magyarországi székhelyű tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulására,
e társaságok határokon átnyúló egyesülésben, illetve határokon átnyúló szétválásban jogelőd társaságként való
részvételére, továbbá a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulása, határokon átnyúló egyesülése,
illetve határokon átnyúló szétválása (a továbbiakban együtt: határokon átnyúló művelet) útján magyarországi
székhellyel létrejövő vagy továbbműködő jogutód társaságra, valamint a határokon átnyúló műveletekkel
kapcsolatos eljárásokra vonatkozó szabályokat.
2. §		
E törvény eltérő rendelkezése hiányában a határokon átnyúló műveletre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvénynek (a továbbiakban: Ptk.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ctv.) az átalakulásra, egyesülésre és szétválásra vonatkozó rendelkezéseit
alkalmazni kell.
3. §		
E törvény nem alkalmazható olyan határokon átnyúló műveletre, amelyben olyan társaság vesz részt, amelynek
célja, hogy a nyilvánosan gyűjtött tőkét a kockázatmegosztás elve szerint közösen befektesse, és amely esetében
a részesedések a részesedés tulajdonosainak követelésére közvetlenül vagy közvetve e társaság vagyonának terhére
visszavonásra vagy kifizetésre kerülnek. Ilyen visszavonásnak vagy kifizetésnek minősülnek azok a cselekmények is,
amelyekkel a társaság biztosítani kívánja, hogy részesedéseinek árfolyama – ideértve a tőzsdei értéket – azok nettó
eszközértékétől ne térjen el jelentősen.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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(1) A társaság a Ptk. 3:40. §-ában foglaltakon túl nem határozhat el, illetve nem folytathat le határokon átnyúló
műveletet, ha a társaság
a)
csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll,
b)
kényszertörlési eljárás alatt áll,
c)
a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény
szerinti szerkezetátalakítási eljárás alatt áll,
d)
olyan polgári nemperes eljárás alatt áll, amelynek célja, hogy a társaság a hitelezőivel való megegyezéssel
képes legyen a pénzügyi vagy vagyoni helyzetének, illetve működésének reorganizációjára vagy
restrukturálására, vagy
e)
a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről
szóló 2014. évi XXXVII. törvény szerinti szanálási eszközök, hatáskörök és mechanizmusok hatálya alatt áll.
(2) A 7. § (2) bekezdése, a 13. § és a 44. § nem érinti a magyar közigazgatási szervekkel, hatóságokkal szemben fennálló
pénzbeli vagy nem pénzbeli kötelezettségek teljesítésére vagy biztosítására vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alkalmazását.

2. Értelmező rendelkezések
5. §		
E törvény alkalmazásában
1.
bíróság: a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság,
2.
egyesülés: az a szervezeti művelet, amely során
a)
egy vagy több társaság a végelszámolás vagy felszámolás nélküli megszűnésének időpontjában
teljes vagyonát (eszközeit és forrásait) egy már létező társaságra – a továbbműködő jogutód
társaságra – átruházza, e jogutód társaság tőkéjéből saját tagjainak biztosított részesedés és adott
esetben – a névérték, illetve névérték hiányában a könyv szerinti érték 10%-át meg nem haladó –
készpénzkifizetés ellenében (beolvadás),
b)
két vagy több társaság a végelszámolás vagy felszámolás nélküli megszűnése időpontjában teljes
vagyonát (eszközeit és forrásait) egy általa alapított tőkeegyesítő társaságra – az újonnan létrejövő
jogutód társaságra – átruházza, a jogutód társaság tőkéjéből saját tagjainak biztosított részesedés
és adott esetben – a névérték, illetve névérték hiányában a könyv szerinti érték 10%-át meg nem
haladó – készpénzkifizetés ellenében (összeolvadás),
c)
egy társaság a felszámolás nélküli megszűnésének időpontjában teljes vagyonát (eszközeit és
forrásait) arra a már létező társaságra – a továbbműködő jogutód társaságra – ruházza át, amely
rendelkezik a társaság tőkéjét megtestesítő teljes részesedéssel, vagy
d)
egy vagy több társaság a végelszámolás vagy felszámolás nélküli megszűnésének időpontjában
a teljes vagyonát (eszközeit és forrásait) egy már létező társaságra – a továbbműködő jogutód
társaságra – ruházza át, anélkül, hogy a már létező átvevő társaság új társasági részesedést
bocsátana ki, ha egy személy közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik az egyesülő társaságok
összes részesedésével, vagy az egyesülő társaságok tagjai valamennyi egyesülő társaságban azonos
arányban rendelkeznek részesedéssel,
3.
Európai Unió: az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség,
4.
fogadó tagállam: az Európai Unió tagállama, amelynek nyilvántartásába a jogutód társaság határokon
átnyúló művelet eredményeként bejegyzésre kerül,
5.
határokon átnyúló átalakulás: olyan művelet, amelynek során a cégnyilvántartásba bejegyzett társaság a jogi
személyiségének megőrzése mellett jogutód nélküli megszűnés – végelszámolás vagy felszámolás – nélkül
a társasági formáját a fogadó tagállam joga szerinti tőkegyesítő társasági formává alakítja át, és legalább
a székhelyét a fogadó tagállamba helyezi át,
6.
határokon átnyúló egyesülés: olyan társaságok egyesülése, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamának
joga szerint alapítottak, és létesítő okirat szerinti székhelyük, központi ügyvezetésük vagy üzleti
tevékenységük fő helye az Európai Unión belül van, feltéve, hogy a társaságok közül legalább kettőre eltérő
európai uniós tagállami jog irányadó,
7.
határokon átnyúló szétválás: olyan társaság vagy társaságok szétválása, amelyeket az Európai Unió valamely
tagállamának joga szerint alapítottak, és létesítő okirat szerinti székhelyük, központi ügyvezetésük vagy üzleti
tevékenységük fő helye az Európai Unión belül van, feltéve, hogy a társaságok közül – ideértve a jogelőd és
a jogutód társaságokat is – legalább kettőre eltérő európai uniós tagállami jog irányadó,
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hitelező: az, akinek a társasággal szemben pénzkövetelése vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van,
jogutód társaság: a fogadó tagállamban a határokon átnyúló művelet eredményeképpen bejegyzésre
kerülő tőkeegyesítő társaság, ideértve a határokon átnyúló egyesülés vagy a határokon átnyúló szétválás
végrehajtása eredményeképpen továbbműködő társaságot is,
származási tagállam: az Európai Unió tagállama, amelynek a nyilvántartásában a jogelőd társaság
a határokon átnyúló művelet végrehajtását megelőzően bejegyzésre került,
szétválás: az a szervezeti művelet, amelynek során
a)
a végelszámolás vagy felszámolás nélkül megszűnő szétváló társaság a teljes vagyonát (eszközeit
és forrásait) kettő vagy több jogutód társaságra ruházza át a jogutód társaságok részesedéseinek
a szétváló társaság tagjai részére történő kibocsátása, és adott esetben az említett részesedések
névértéke – vagy névérték hiányában a könyv szerinti értéke – 10%-át meg nem haladó
készpénzkifizetés ellenében (különválás),
b)
a szétváló társaság a vagyonának (eszközeinek és forrásainak) egy részét egy vagy több jogutód
társaságra ruházza át a jogutód társaságok, a szétváló társaság vagy mind a jogutód, mind
a szétváló társaság részesedéseinek a szétváló társaság tagjai részére történő kibocsátása, és adott
esetben az említett részesedések névértéke – vagy névérték hiányában a könyv szerinti értéke –
10%-át meg nem haladó készpénzkifizetés ellenében (kiválás), vagy
c)
a szétváló társaság a vagyonának (eszközeinek és forrásainak) egy részét egy vagy több jogutód
társaságra ruházza át a jogutód társaságok részesedéseinek a szétváló társaság részére történő
kibocsátása ellenében (felosztás általi szétválás),
szétváló társaság: olyan, határokon átnyúló szétválásban részt vevő tőkeegyesítő társaság, amely különválás
esetén a teljes vagyonát (eszközeit és forrásait) kettő vagy több társaságra ruházza át, kiválás vagy
beolvadásos kiválás esetén pedig a vagyonának (eszközeinek és forrásainak) egy részét egy vagy több
társaságra ruházza át,
társaság: határokon átnyúló műveletet végrehajtó tőkeegyesítő társaság,
tőkeegyesítő társaság: a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14-i 2017/1132 (EU) európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletében felsorolt társasági formák valamelyikében működő társaság,
ha a társaságot az Európai Unió valamely tagállamának jogszabályai szerint alapították és székhelye, központi
ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye az Európai Unión belül van,
vezető tisztségviselő: a társaság ügyvezetését ellátó személy vagy testületi szerv.

II. FEJEZET
A MAGYARORSZÁGI SZÉKHELYŰ TÁRSASÁG HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ÁTALAKULÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE,
A TANÚSÍTVÁNY KIADÁSA
3. A határokon átnyúló átalakulás előkészítése
6. §

(1) A társaság legfőbb szerve a határokon átnyúló átalakulásról két alkalommal határoz.
(2) A legfőbb szerv első ízben a társaság vezető tisztségviselőjének – ha a társaságnál felügyelőbizottság működik,
a felügyelőbizottság által véleményezett – előterjesztése alapján azt állapítja meg, hogy a társaság tagjai
egyetértenek-e a határokon átnyúló átalakulás szándékával. Ekkor dönt arról is, hogy a társaság mely fogadó
tagállam szerinti társasági formába alakuljon át, és előzetesen felméri, hogy a társaság tagjai közül ki és mekkora
vagyoni hozzájárulással kíván a jogutód társaság tagjává válni.
(3) Ha a tagok a határokon átnyúló átalakulás szándékával egyetértenek, a legfőbb szerv meghatározza
a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját és megbízza a vezető tisztségviselőt a szükséges okiratok elkészítésével.
(4) A tagok úgy is dönthetnek, hogy ha a vezető tisztségviselő a határokon átnyúló átalakuláshoz szükséges okiratokat
előkészíti, a határokon átnyúló átalakulás végrehajtásáról a legfőbb szerv egy ülésen határoz. Ebben az esetben erre
az ülésre elő kell készíteni a szükséges okiratokat, és az ülésen dönthetnek a tagok arról is, hogy a határokon átnyúló
átalakulás végrehajtásáról egy ülésen határoznak.
(5) Ha a létesítő okirat lehetővé teszi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, akkor e törvény alkalmazásában a legfőbb
szervi ülés alatt az írásbeli döntéshozatalt is érteni kell, és a határokon átnyúló átalakulásról véglegesen döntő
legfőbb szervi ülés napja alatt pedig azt a napot kell érteni, amely nap a Ptk. 3:20. § (4) bekezdése szerint a határozat
meghozatalának a napja.
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7. §

(1) A társaság vezető tisztségviselője határokon átnyúló átalakulási tervezetet (a továbbiakban: átalakulási tervezet)
készít, amely legalább a következőket tartalmazza:
1.
a társaság társasági formája, cégneve és székhelye,
2.
a jogutód társaság tervezett társasági formája, cégneve és a fogadó tagállambeli székhelye,
3.
szükség szerint a jogutód társaság létesítő okirata, ha azt külön okirat tartalmazza,
4.
a határokon átnyúló átalakulás javasolt menetrendje,
5.
azok a jogok, amelyeket a jogutód társaság a külön jogokkal felruházott tagoknak, illetve részvénytársaság
esetén a társaság alaptőkéjét képviselő részvényeken kívüli más értékpapírok jogosultjainak biztosít, vagy
a velük kapcsolatban javasolt intézkedések,
6.
a hitelezőknek felkínált biztosítékok, különösen garanciák vagy kötelezettségvállalások,
7.
a társaság ügyvezető, felügyeleti és ellenőrző szervei tagjainak, vezető állású munkavállalóinak biztosított
különleges jogosultságok, ideértve a származási tagállamban az előző 5 évben a társaság által esetlegesen
kapott bármely ösztönzőt vagy támogatást,
8.
a tagok számára a 17. § alapján felajánlandó pénzbeli kártalanításra vonatkozó részletes ajánlat ismertetése,
9.
a határokon átnyúló átalakulás várható hatása a munkavállalókra,
10.
szükség esetén tájékoztatás azon eljárásokról, amelyek keretében megállapítják a jogutód társaságban
a munkavállalói részvételi jogok meghatározásában történő munkavállalói közreműködésre vonatkozó
rendelkezéseket,
11.
a társaság vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezete, valamint
12.
a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezete.
(2) A társaság vezető tisztségviselője az átalakulási tervezethez nyilatkozatot csatol arról, hogy a nyilatkozat
időpontjában rendelkezésére álló információk alapján nincs tudomása olyan körülményekről, amelyek miatt
a társaság a határokon átnyúló átalakulás hatályosulását követően ne tudna eleget tenni a kötelezettségeinek,
amikor azok esedékessé válnak.
(3) Az átalakulási tervezetben az (1) bekezdés 8. pontjával összefüggésben meg kell határozni a jogutód társaság tagjait
a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadot, továbbá meg kell állapítani a jogutód társaságban előre láthatóan
tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető kártalanítás várható összegét.
(4) Ha a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezet szerinti saját tőkéje – a jogutód társaságban tagként részt venni nem
kívánó személyeket megillető összeg elkülönítése után, vagy más okból – nem éri el a jegyzett tőkének a jogutód
társaságra előírt legkisebb összegét, a határokon átnyúló átalakulást meghiúsultnak kell tekinteni, kivéve, ha
a jogutód társaságban részt venni kívánó tagok a határokon átnyúló átalakulás érdekében maguk vagy harmadik
személyek bevonásával – a jogutód létesítő okirat tervezetének megfelelő módosítása mellett – a határokon átnyúló
átalakulásról véglegesen döntő határozat meghozataláig kötelezettséget vállalnak arra, hogy a különbözetet
a jogutód társaság rendelkezésére bocsátják. Tőkepótlás helyett elegendő a létesítő okirat tervezetének megfelelő
módosítása, ha a rendelkezésre álló szabad saját tőke a jogutód társaság jegyzett tőkéjének az előírt legkisebb
összegét eléri.

8. §

(1) A vagyonmérleg-tervezetet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti
számviteli beszámoló mérlegére vonatkozó módszerekkel és a számviteli törvény által előírt bontásban kell
elkészíteni. A vagyonmérleg-tervezetben az eszközöket piaci értékükön, a kötelezettségeket az elfogadott, illetve
a várható összegben kell szerepeltetni.
(2) A jogutód társaság vagyonmérleg-tervezete a társaság vagyonmérleg-tervezetétől eltérhet.
(3) A vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek elkészítésére, az átértékelésre, továbbá a jogutód társaság
tervezett saját tőkéjének és jegyzett tőkéjének megállapítására a számviteli törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket – ha a társaságnál felügyelőbizottság működik –
a felügyelőbizottsággal ellenőriztetni kell.
(5) A társaság vagyonának értékét, a saját tőke összegét a könyvvizsgáló által elfogadottnál magasabb értékben nem
lehet meghatározni.

9. §

(1) Az átalakulási tervezetet a (4) bekezdés szerinti jelentés elkészítése céljából könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell.
Nem végezheti el az ellenőrzést a társaság könyvvizsgálója és az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérlegtervezet fordulónapját megelőző két üzleti évben a társaság számára könyvvizsgálatot végzett vagy a nem pénzbeli
vagyoni hozzájárulás értékének ellenőrzését végezte.
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(2) A könyvvizsgálót megillető jogosultságokra a Ptk. 3:38. § (1) bekezdését kell alkalmazni. A társaság vezető
tisztségviselője a jelentés elkészítéséhez a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátja a 10. § szerinti jelentés tagoknak
szóló részét vagy a tagoknak külön készített jelentést. A könyvvizsgáló a tevékenysége során a társaságnak okozott
kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.
(3) A könyvvizsgálói jelentést legkésőbb a határokon átnyúló átalakulásról véglegesen döntő legfőbb szervi ülés
időpontja előtt egy hónappal a tagok rendelkezésére kell bocsátani.
(4) A könyvvizsgálói jelentésnek
a)
tartalmaznia kell a könyvvizsgáló arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pénzbeli kártalanítás megfelelő-e,
b)
meg kell jelölnie a javasolt pénzbeli kártalanítás meghatározásához használt módszert vagy módszereket,
c)
meg kell állapítania, hogy a használt módszer vagy módszerek megfelelők-e a pénzbeli kártalanítás
értékelésére, meg kell jelölnie azt az értéket, amelyet az említett módszerek használatával nyertek, továbbá
véleményeznie kell, hogy az említett módszereknek mekkora a relatív jelentősége az elfogadott érték
meghatározásában,
d)
meg kell jelölnie az esetlegesen felmerült egyedi értékelési nehézségeket, valamint
e)
tartalmaznia kell azt, hogy a vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek
megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak.
(5) A könyvvizsgálónak a pénzbeli kártalanítás értékelésekor figyelembe kell vennie a társaság részesedéseinek
az átalakulási tervezet elkészítése előtti bármely piaci árát, vagy a társaság értékét, a tervezett határokon átnyúló
átalakulás általánosan elfogadott értékelési módszerek szerint meghatározott hatásának kivételével.
(6) Ha a társaság tagjai egyhangú határozattal így döntenek, vagy a társaság egyszemélyes gazdasági társaság,
az átalakulási tervezet könyvvizsgálata és a (4) bekezdésben meghatározott tartalmú könyvvizsgálói jelentés
elkészítése nem szükséges, azonban a vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek
könyvvizsgálatát és a könyvvizsgálói jelentést a (4) bekezdés e) pontja szerinti tartalommal ekkor is el kell végezni.
10. §

(1) A társaság vezető tisztségviselője átalakulási jelentést készít mind a tagok, mind a munkavállalók számára,
amelyben ismerteti és indokolja a határokon átnyúló átalakulás jogi és gazdasági vonatkozásait, valamint kifejti
a határokon átnyúló átalakulás munkavállalókat érintő következményeit. A jelentésnek tartalmaznia kell azt, hogy
a határokon átnyúló átalakulás a társaság jövőbeli üzleti tevékenységére milyen hatást gyakorol.
(2) A jelentésnek külön-külön részt kell tartalmaznia a tagok és a munkavállalók számára. A társaság dönthet úgy,
hogy külön jelentést készít a tagoknak és a munkavállalóknak.
(3) A jelentés tagoknak szóló része tartalmazza
a)
a pénzbeli kártalanítás összegét és az annak meghatározására alkalmazott módszert,
b)
a határokon átnyúló átalakulás következményeit a tagokra nézve, valamint
c)
a tagokat a 17. §-sal összhangban megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást.
(4) A jelentés munkavállalóknak szóló része tartalmazza
a)
a határokon átnyúló átalakulás hatásait a munkavállalók munkaviszonyára, valamint szükség szerint
a munkaviszonyok védelme érdekében hozandó intézkedéseket,
b)
az alkalmazandó foglalkoztatási feltételeket, illetve a társaság üzleti tevékenységének helyét érintő lényeges
változásokat, valamint
c)
azt, hogy az a) és a b) pontban meghatározott tényezők miként érintik a társaság számviteli törvény 3. §
(2) bekezdés 2. pontja szerinti leányvállalatait (a továbbiakban: leányvállalat).
(5) A jelentést vagy jelentéseket, valamint az átalakulási tervezetet legalább 45 nappal az átalakulásról véglegesen
döntő legfőbb szervi ülés időpontját megelőzően elektronikus formában elérhetővé kell tenni a társaság tagjai és
a munkavállalók képviselői számára, vagy – ha ilyen képviselők nincsenek – a munkavállalók számára.
(6) Ha a társaság vezető tisztségviselője a munkavállalók képviselőitől, vagy – ha nincsenek ilyen képviselők – bármely
munkavállalótól a jelentésre vonatkozó véleményt kap kézhez legkésőbb az átalakulásról véglegesen döntő legfőbb
szervi ülés időpontját megelőző 5. munkanapig, a tagokat arról értesíteni kell, és a véleményt mellékelni kell
a jelentéshez.
(7) A társaság vezető tisztségviselője a munkavállalók képviselőjének, vagy – ha nincsenek ilyen képviselők –
az észrevételt tevő munkavállalónak legkésőbb az átalakulásról véglegesen döntő legfőbb szervi ülés napja előtt
indokolással ellátott választ köteles küldeni.
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(1) A jelentés tagoknak szóló részét nem kell elkészíteni, ha a társaság tagjai egyhangú határozattal eltekintenek
e követelménytől, vagy a társaság egyszemélyes társaság.
(2) A jelentés munkavállalóknak szóló részét nem kell elkészíteni, ha a társaság és annak leányvállalatai a vezető
tisztségviselőkön, illetve a vezető állású munkavállalókon kívül más munkavállalót nem foglalkoztatnak.
(3) Ha az átalakulási jelentést az (1) és (2) bekezdésre tekintettel nem kell elkészíteni, a határokon átnyúló átalakulással
összefüggésben átalakulási jelentés nem készül.
(4) E § nem érinti a jogszabályban előírt, a munkavállalókat illető egyéb tájékoztatási és konzultációs jogokat, valamint
eljárásokat.

4. Közzététel
12. §

(1) A társaság a határokon átnyúló átalakulásról véglegesen döntő legfőbb szervi ülés napját legalább 30 nappal
megelőzően köteles benyújtani a bírósághoz
a)
a vezető tisztségviselők által készített átalakulási tervezetet,
b)
a 7. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
c)
az értesítést, amely tájékoztatja a határokon átnyúló átalakulást végrehajtó társaság tagjait, hitelezőit és
a munkavállalók képviselőit, vagy – ha ilyen képviselők nincsenek – a társaság munkavállalóit arról, hogy
az átalakulási tervezetre legkésőbb 5 munkanappal a legfőbb szerv ülésének napja előtt észrevételeket
nyújthatnak be a társaságukhoz, feltüntetve az ülés tervezett napját, valamint
d)
a könyvvizsgálói jelentést.
(2) Elegendő a könyvvizsgálói jelentés olyan kivonatának a benyújtása, amely nem tartalmaz olyan bizalmas
információt, amelynek nyilvánosságra hozatala a társaság üzleti érdekét, üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené.
(3) Mentesül a társaság az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól, ha legalább a határokon átnyúló átalakulásról
véglegesen döntő legfőbb szervi ülés napját megelőző 30. naptól a legfőbb szervi ülés lezárásáig tartó időtartam
alatt a társaság saját honlapján – a Ctv. 21/A. §-ában foglaltak szerint – folyamatosan, korlátozástól mentesen és
ingyenesen biztosítja bárki számára az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok megismerhetőségét.
(4) Ha a társaság a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el, köteles a bíróságnak a határokon átnyúló átalakulásról
véglegesen döntő legfőbb szervi ülés napját 30 nappal megelőzően a 7. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot
benyújtani és nyilatkozati formában bejelenteni a határokon átnyúló átalakulással összefüggésben
a)
a társaság társasági formáját, nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát, valamint a jogutód társaság tervezett
társasági formáját, nevét és székhelyét,
b)
a cégnyilvántartás mint azon nyilvántartás megjelölését, amely a társaságra vonatkozó cégiratokat
tartalmazza,
c)
a hitelezők, a munkavállalók és a tagok jogainak gyakorlásával kapcsolatos rendelkezéseket, valamint
d)
azt a tényt, hogy az előírt nyilvánosságra hozatalt a társaság a honlapján biztosítja, a honlap adatainak
megadásával.
(5) A bíróság a Cégközlönyben két alkalommal közzéteszi
a)
a társaság nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát,
b)
azt a tényt, hogy a társaság határokon átnyúló átalakulását kezdte meg,
c)
azt a tényt, hogy az iratok a cégiratok között vagy a társaság honlapján ismerhetőek meg, utóbbi esetben
a cégjegyzékbe bejegyzett honlap nyilvántartott adatát, valamint
d)
azt a tájékoztatást, hogy a társaság tagjai, hitelezői és munkavállalói képviselők, vagy – ha ilyen képviselők
nincsenek – munkavállalók az átalakulási tervezetre a határokon átnyúló átalakulásról véglegesen döntő
legfőbb szervi ülés napja előtt legkésőbb 5 munkanappal észrevételt nyújthatnak be a társasághoz,
feltüntetve az ülés társaság által megjelölt, tervezett napját.
(6) Az (5) bekezdés szerinti közzétételre első alkalommal az (1) bekezdés szerinti benyújtás vagy a (4) bekezdés szerinti
bejelentés megtörténtét követő munkanapon, második alkalommal az első közzétételt követő 7. napon kerül sor.
A bíróság az (5) bekezdés szerinti közzétételekről elektronikus úton értesíti az állami adó- és vámhatóságot.
(7) Az (1) vagy a (4) bekezdés szerinti cégiratok a tagállami központi nyilvántartások, kereskedelmi nyilvántartások
és cégjegyzékek összekapcsolására szolgáló rendszeren (a továbbiakban: tagállami cégnyilvántartások
összekapcsolására szolgáló rendszer) keresztül is megismerhetőek.
(8) A bíróság az (1) vagy a (4) bekezdés szerint benyújtott iratokat és nyilatkozatokat a cégiratok között elhelyezi.
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(9) Az (1) vagy a (4) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése a határokon átnyúló átalakulással kapcsolatos iratok
társaság általi közzétételét jelenti. A közzététel napja az a nap, amikor a bíróság az (1) vagy a (4) bekezdés szerint
benyújtott iratokat a társaság cégiratai között elhelyezi.
13. §

(1) A határokon átnyúló átalakulás a társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.
(2) Az a hitelező, akinek a társasággal szemben fennálló követelése a 12. § (5) bekezdése szerinti első közzétételt
megelőzően keletkezett, követelése erejéig a társaságtól az első közzétételt követő 30 napos jogvesztő határidőn
belül megfelelő biztosítékot követelhet, ha a határokon átnyúló átalakulás követelésének kielégítését veszélyezteti.
(3) A társaság nem köteles biztosítékadásra, ha
a)
a határokon átnyúló átalakulásról hozott végleges döntés meghozatalakor a hitelező egyébként rendelkezik
a határokon átnyúló átalakuláshoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal, vagy
b)
az átalakulási tervezet a hitelezőknek megfelelő biztosítékokat nyújt.
(4) A társaság az igénybejelentés előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő 8 napon belül köteles dönteni
a kérelem tárgyában és – elutasítás esetén indoklással ellátott – döntését a hitelező tudomására hozni.
(5) Az elutasító, illetve a hitelező által nem megfelelőnek tartott biztosíték nyújtására vonatkozó döntés felülvizsgálatát
a hitelező a 12. § (5) bekezdése szerinti első közzétételtől számított 90 napos jogvesztő határidőn belül a bíróságtól
kérheti.
(6) A hitelezőnek hitelt érdemlően kell valószínűsítenie, hogy
a)
a határokon átnyúló átalakulás miatt követelésének kielégítése veszélyben forog, és
b)
a társaság nem nyújtott számára megfelelő biztosítékokat és ilyen biztosítékot az átalakulási tervezet sem
tartalmaz.
(7) A biztosítéknyújtás iránti kérelemről bíróság – a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő
alkalmazásával – a kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül határoz.
(8) A bíróság elutasítja a biztosítéknyújtás iránti kérelmet, vagy a társaságot megfelelő biztosíték nyújtására kötelezi.
A határokon átnyúló átalakulást megelőző tanúsítvány (a továbbiakban: tanúsítvány) mindaddig nem adható ki,
amíg a hitelező megfelelő biztosítékot nem kapott, illetve a bíróság biztosítéknyújtás iránti kérelmet elutasító
végzése jogerőre nem emelkedett.
(9) A hitelezőt a biztosítékhoz kapcsolódó jogok a határokon átnyúló átalakulás hatályosulásának napjától illetik meg.

14. §		
Az a hitelező, akinek a követelése a 12. § (5) bekezdése szerinti első közzétételt megelőzően keletkezett, a határokon
átnyúló átalakulás hatályosulását követő 2 éven belül – az európai uniós vagy a nemzeti jogból, illetve a szerződéses
megállapodásból származó joghatósági szabályok sérelme nélkül – Magyarországon is eljárást indíthat a jogutód
társaság ellen, a társaság utolsó, cégjegyzékbe bejegyzett székhelye szerinti illetékes hatóság, peres eljárást
lefolytató bíróság vagy egyéb szerv előtt a követelésével összefüggésben.

5. Az átalakulási tervezet elfogadása, végleges döntés a határokon átnyúló átalakulásról
15. §

(1) A társaság határozatképes legfőbb szerve – ha ilyen készült, a 10. § és a 11. § szerinti jelentés, valamint a társaságnak
megküldött észrevételek megismerése után – legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával
dönt a határokon átnyúló átalakulásról, az átalakulási tervezet jóváhagyásáról, valamint a társaság létesítő
okiratának módosításáról vagy új létesítő okirat elfogadásáról. A társaság létesítő okiratának olyan rendelkezése,
amely a határokon átnyúló átalakulásról való döntéshez a legfőbb szerv 90%-nál magasabb szótöbbséggel
meghozott határozatát írja elő, a 90%-os szótöbbséget meghaladó részében semmis.
(2) A társaság legfőbb szerve a határokon átnyúló átalakulásról véglegesen döntő ülésen meghatározhatja azt
az időpontot, amikor a határokon átnyúló átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak, hatályosulnak. A határokon
átnyúló átalakulás időpontja nem lehet korábbi, mint a határokon átnyúló átalakulás fogadó tagállam illetékes
hatósága általi jóváhagyásának (a jogutód társaság bejegyzésének) a napja.
(3) A társaság legfőbb szerve fenntarthatja a jogot, hogy a határokon átnyúló átalakulás végrehajtását ahhoz
a feltételhez kösse, hogy a munkavállalók bevonására vonatkozó megállapodást a társaság kifejezetten jóváhagyja.
(4) Ha az átalakulási tervezetnek valamely rendelkezése, illetve a társaság létesítő okiratának módosítása vagy új
létesítő okirat elfogadása a tagnak a jogutód társasággal vagy harmadik felekkel szembeni vagyoni vagy pénzbeli
kötelezettségei növekedését eredményezi, az átalakulási tervezet e rendelkezésének, illetve a létesítő okiratnak,
vagy a létesítő okirat módosításának az elfogadásához az érintett tag külön hozzájárulása is szükséges, feltéve, hogy
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e tag nem él a 17. §-ban foglalt jogokkal. A tag a hozzájárulását megadhatja írásban vagy a legfőbb szerv ülésének
jegyzőkönyvébe foglalt nyilatkozatával.
(5) A legfőbb szerv a határokon átnyúló átalakulásról véglegesen döntő ülésén felhatalmazhatja a jogutód társaság
vezető tisztségviselőjét arra, hogy a jogutód létesítő okiratát vagy a társaság létesítő okiratának módosítását
a tagok helyett aláírja. Ha a jogutód létesítő okiratát vagy a létesítő okirat módosítását – a vezető tisztségviselők
felhatalmazása hiányában vagy a fogadó tagállam jogának előírására tekintettel – a jogutód tagjainak alá kell
írnia, azt a tagot, aki a létesítő okirat vagy a létesítő okirat módosításának aláírását megtagadja, vagy az aláírásra
biztosított határidőig azt nem írja alá, a 17. § (2) bekezdése szerinti nemmel szavazó tagnak kell tekinteni.
16. §		
A határokon átnyúló átalakulás legfőbb szerv általi végleges jóváhagyásáról szóló határozat polgári perben történő
felülvizsgálata és érvénytelenségének megállapítása nem kérhető arra hivatkozva, hogy
a)
a pénzbeli kártalanítás összegét nem megfelelően határozták meg, vagy
b)
az a) pont szerinti pénzbeli kártalanítás tekintetében nyújtott tájékoztatás nem felelt meg a jogszabályi
előírásoknak.
17. §

(1) A társaságnak az átalakulási tervezet jóváhagyása ellen szavazó tagja jogosult a társasági részesedését megfelelő
pénzbeli kártalanítás fejében értékesíteni a (2)–(4) bekezdésben megállapított feltételek szerint.
(2) Az átalakulási tervezetre nemmel szavazó tag legkésőbb a határokon átnyúló átalakulásról véglegesen döntő
legfőbb szervi ülés napját követő 30 napon belül jogosult bejelenteni a társaságnak, ha társasági részesedése e §
szerinti értékesítését kéri. A tag e nyilatkozatát a társaság által e célból megadott elektronikus címre is megküldheti,
ha írásbeli nyilatkozatát minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus
aláírással aláírja, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással való
hitelesítéssel látja el.
(3) A tagnak járó pénzbeli kártalanítást a 26. § (2) bekezdésében meghatározott, a határokon átnyúló átalakulás
időpontját követő második hónap végéig ki kell fizetni.
(4) Ha a tag a társaság által felajánlott pénzbeli kártalanítás mértékét nem tartja megfelelőnek, a határokon átnyúló
átalakulásról véglegesen döntő legfőbb szervi ülés napját követő 60 napon belül a társaság székhelye szerint
illetékes törvényszéknél pert indíthat a kártalanításra kötelezés és a pénzbeli kártalanítási összeg perbíróság általi
megállapítása iránt.

6. A tanúsítvány kiadását megelőző vizsgálat, a tanúsítvány
18. §

(1) A társaság a határokon átnyúló átalakulásról hozott végleges döntés napjától számított legalább 30, de legfeljebb
90 nap elteltével a tanúsítvány kiadása iránti kérelmet terjeszt elő a bíróságon.
(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tanúsítvány kiadására vonatkozó bírósági eljárásra
a Ctv. változásbejegyzési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A tanúsítvány kiadása iránti kérelemhez
csatolandó iratokat a Ctv. határozza meg. A tanúsítvány kiadása iránti kérelemhez csatolt iratokat, ha azok nem
magyar nyelven készültek, hiteles magyar nyelvű fordításban is csatolni kell.
(3) A bíróság a tanúsítvány kiadása iránti kérelem elbírálása során
a)
megvizsgálja, hogy a társaság által benyújtott okiratok alapján a határokon átnyúló átalakulás megfelel-e
a jogszabályi előírásoknak, és hogy a társaság valamennyi szükséges eljárást lefolytatta-e és valamennyi alaki
követelményt teljesítette-e,
b)
– a VI. Fejezet szerinti munkavállalói részvétellel kapcsolatos szabályoknak való megfelelés érdekében –
ellenőrzi, hogy az átalakulási tervezet tartalmaz-e tájékoztatást azon eljárásokról, amelyek keretében
a munkavállalói részvételi jogok meghatározásában történő munkavállalói közreműködésre vonatkozó
lehetséges intézkedéseket meghatározzák, valamint
c)
– ha a munkavállalói részvételnek a feltételei fennállnak – megvizsgálja, hogy a munkavállalók
döntéshozatalba történő bevonására irányuló eljárás megkezdődött-e.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti vizsgálat hiányosságot, hibát vagy mulasztást nem tár fel, így a tanúsítvány kiadásának
jogszabályi akadálya nincs, a bíróság a tanúsítvány kiadása előtt vizsgálja azt is, hogy a határokon átnyúló
átalakulásra az európai uniós vagy a nemzeti jog kijátszását vagy megkerülését eredményező vagy arra irányuló,
visszaélésszerű vagy csalárd célból, illetve bűncselekmények elkövetésére irányuló célból kerül-e sor.
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(1) A bíróság a tanúsítvány kiadása iránti kérelem érkezését követő munkanapon elektronikus úton értesíti
a)
az állami adó- és vámhatóságot,
b)
az önkormányzati adóhatóságot,
c)
a Gazdasági Versenyhivatalt,
d)
a Magyar Nemzeti Bankot,
e)
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt,
f)
az általános fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt,
g)
a munkavédelmi és foglalkoztatásfelügyeleti hatóságként eljáró minisztert,
h)
a Közbeszerzési Hatóságot,
i)
az Országos Rendőr-főkapitányságot,
j)
a Legfőbb Ügyészséget, illetve
k)
az egyéb, valószínűsíthetően érintett hatóságot
[az a)–k) pont szerinti szervek a továbbiakban együtt: hatóság] arról, hogy az érintett társaság határokon átnyúló
átalakulását határozta el és tanúsítvány kiadása iránti kérelmet terjesztett elő, valamint a hatóságtól a (2) és
a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást kér.
(2) A bíróság felhívja a hatóságot, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 45 napos határidőn belül nyújtson
tájékoztatást arról, hogy a társasággal szemben a hatóság, vagy – ha az eljárás a területileg illetékes elsőfokú
szerv előtt folyik – az illetékes szerv előtt eljárás folyamatban van-e, illetve az értesítést megelőző egy éven belül
folyamatban volt-e. Ha a társasággal szemben eljárás van, vagy volt folyamatban, a hatóság tájékoztatást ad
a)
az eljárás tárgyáról,
b)
az eljárásban a társasággal szemben meghozott – ennek hiányában az eljárásban a jogszabály alapján
meghozható – döntésekről, valamint
c)
az eljárást érintő lényeges körülményekről, adatokról, amelyekről a hatóság a bíróságot tájékoztatni kívánja.
(3) Büntetőügyben eljáró hatóságtól a (2) bekezdésben foglalt határidőn belül a bíróság arról kér tájékoztatást, hogy
a társaság tevékenységével kapcsolatban vagy vagyonát érintő nyomozás, vagyon elvonására irányuló eljárás van-e
folyamatban. A büntetőügyben eljáró hatóság tájékoztatást ad
a)
a büntetőeljárás tárgyáról, így különösen arról, ha a határokon átnyúló átalakulás elhatározásával
összefüggésben pénzmosás, tartozás fedezetének elvonása, saját tőke csorbítása, a számvitel rendjének
megsértése vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt van a büntetőeljárás folyamatban,
b)
a büntetőeljárásban a társasággal szemben meghozott – ennek hiányában az eljárásban a jogszabály alapján
meghozható – döntésekről, valamint
c)
a társaság vagyonára büntetőeljárásban elrendelt kényszerintézkedésekről és a kényszerintézkedéssel
érintett vagyontárgyakról.
(4) A bíróság tájékozódik arról, hogy a társaság peres eljárásban alperesként részt vesz-e, illetve a tanúsítvány kiadása
iránti kérelem benyújtását megelőző egy évben részt vett-e. Ha a társasággal szemben közigazgatási vagy polgári
peres eljárás van, illetve volt folyamatban, a bíróság az arról való tudomásszerzést követő munkanapon megküldi
az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott felhívást az eljáró bíróságnak. A bíróság tájékozódik arról is, hogy
a határokon átnyúló művelet lefolytatását kizáró, a 4. §-ban meghatározott valamely ok nem áll-e fenn.
(5) A bíróság az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl, hivatalból vizsgálja, hogy a társaság cégjegyzéke a Ctv. 26. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti adatot tartalmaz-e.
(6) Ha az ügyészség arról tájékoztatta a bíróságot, hogy a társaság tevékenységével kapcsolatban vagy vagyonát érintő
büntetőeljárás során vádat emeltek, a bíróság tájékoztatást kérhet az eljáró bíróságtól.
(7) A hatóság a tájékoztatását olyan tartalommal adja meg, amely nem veszélyezteti a társasággal szemben
folyamatban levő eljárásának eredményességét.

20. §		
Ha az adóhatóság a 19. § (2) bekezdése szerinti határidő alatt arról tájékoztatja a bíróságot, hogy a társaságnál
az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló, illetve ezzel összefüggő hatósági eljárás vagy
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás van folyamatban, vagy ilyen eljárást kezdeményez,
a tanúsítvány kiadása iránti kérelem bírósághoz való érkezésétől számított 90. napon adható ki a tanúsítvány,
feltéve, hogy a tanúsítvány kiadásának e törvény szerint akadálya egyébként nincs.
21. §

(1) Ha a tanúsítvány kiadása iránti kérelem nem tartalmaz minden szükséges iratot vagy információt, vagy a bíróság
megállapítja, hogy a társaság nem folytatta le, illetve nem teljesítette valamennyi szükséges eljárást és alaki
követelményt, és a hiányosság vagy hiba pótolható, a bíróság a tanúsítvány kiadása iránti kérelem érkezésétől
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

22. §

számított 45 napon belül hiánypótlásra felhívó végzést ad ki. A hiánypótlásra felhívó végzés kiadására egy
alkalommal kerülhet sor, és abban a kérelem valamennyi hiányosságát vagy hibáját fel kell sorolni. A hiánypótlásra
legfeljebb 30 napos határidő adható.
Ha a bíróság megállapítja, hogy a 20. § szerinti végrehajtási eljárásban vagy a büntetőeljárásban olyan vagyonra
rendeltek el vagyont érintő kényszerintézkedést, amely a 13. § alapján a hitelezőnek már biztosítékul szolgál,
a társaság az (1) bekezdés szerinti hiánypótlási határidő alatt köteles a hitelezőnek más megfelelő biztosítékot
nyújtani. Vita esetén a bíróság a 13. § (7) és (8) bekezdése szerint jár el azzal, hogy a 13. § (7) bekezdése szerinti
kérelem alatt a társaság hiánypótlást teljesítő beadványát kell érteni. Ha az e bekezdés szerinti hiánypótlás
lefolytatását szükségessé tevő információ az (1) bekezdésben meghatározott, a hiánypótlást elrendelő végzés
kiadását követően jut a bíróság tudomására, helye van a hitelezőt megillető biztosítékkal összefüggésben további
hiánypótlást elrendelő végzés kiadásának.
Ha a tanúsítvány kiadása iránti kérelem a 18. § (3) bekezdése szerinti vizsgálat alapján megfelel a jogszabályoknak
és a 22. §, illetve a 23. § szerinti körülmény vagy a (6) bekezdés szerinti elutasítási ok nem merül fel, a bíróság
a tanúsítványt legkésőbb a tanúsítvány kiadása iránti kérelem érkezésétől számított 90. napon kiadja.
Ha a tanúsítvány kiadása iránti kérelem a 18. § (3) bekezdése szerinti vizsgálat alapján nem felel meg
a jogszabályoknak – ideértve azt is, ha a társaság a hiánypótlást hiányosan, illetve hibásan terjesztette elő vagy
a hiánypótlási határidőt elmulasztotta –, a 19. § szerinti vizsgálat során kapott tájékoztatásra tekintet nélkül,
a bíróság a tanúsítvány kiadása iránti kérelmet legkésőbb a tanúsítvány kiadása iránti kérelem érkezésétől számított
90. napon elutasítja.
Ha a tanúsítvány kiadása iránti kérelem a 18. § (3) bekezdése szerinti vizsgálat alapján megfelel a jogszabályoknak,
azonban a 22. §, illetve a 23. § szerinti körülmény merül fel, a bíróság a tanúsítvány kiadása iránti kérelemről ebben
az esetben is a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül dönt. Ha a tanúsítvány kiadása iránti kérelem
elbírálása a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem lehetséges, mert a 22. § szerinti körülmény vagy
a 23. § szerinti további vizsgálat miatt meghosszabbított határidő szükséges, a bíróság a (3) bekezdés szerinti
határidőt végzésével további 90 nappal meghosszabbíthatja. A bíróság a végzésében megjelöli a határidő
meghosszabbításának az okát. A végzést a társaságnak meg kell küldeni. A végzéssel szemben fellebbezésnek nincs
helye.
Ha a határokon átnyúló átalakulás elhatározásával összefüggésben pénzmosás, tartozás fedezetének elvonása,
saját tőke csorbítása, a számvitel rendjének megsértése vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt büntetőeljárás
van folyamatban – ideértve a 22. § (3) bekezdés szerinti esetet is –, a bíróság a tanúsítvány kiadása iránti kérelmet
minden további vizsgálat nélkül, az erről való tudomásszerzéstől számított 15 munkanapon belül elutasítja.
Ha a tanúsítvány kiadása iránti kérelem a 18. § (3) bekezdése szerinti vizsgálat alapján megfelel a jogszabályoknak
és a (6) bekezdésben, illetve a 23. § alapján a tanúsítvány kiadása iránti kérelem elutasításának esete nem áll fenn,
a bíróság legkésőbb az ügyintézési határidő – vagy a meghosszabbított ügyintézési határidő – utolsó napján
a tanúsítványt kiadja.

(1) Ha a hatóság vagy a 19. § szerinti perbíróság a határokon átnyúló átalakulás elhatározásával összefüggésben
feljelentést tesz, arról a bíróságot 5 munkanapon belül tájékoztatja. A feljelentés alapján a bíróság a 19. §-ban
foglaltak szerint megkeresi a feljelentés elbírálására jogosult hatóságot, hogy 5 munkanapon belül értesítse, ha
a feljelentés alapján nyomozás elrendelésére került sor.
(2) Ha a bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján azt állapítja meg, hogy a határokon átnyúló átalakulás elhatározása
bűncselekményt valósíthat meg, feljelentést tesz, és azzal együtt megküldi a nyomozó hatóságnak a tanúsítvány
kiadása iránti kérelmet és a 19. § szerinti vizsgálat során érkezett tájékoztatásokat.
(3) Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti feljelentés, vagy a büntetőügyben eljáró hatóság hivatalból történő észlelése
alapján a határokon átnyúló átalakulás elhatározásával összefüggésben nyomozás elrendelésére került sor,
a nyomozást elrendelő ügyészség vagy nyomozó hatóság a büntetőeljárás elrendelésétől számított 5 munkanapon
belül értesíti a bíróságot, továbbá a nyomozás elrendelésétől számított 45 napon belül tájékoztatást nyújt a 19. §
(3) bekezdésében meghatározottakról.
(4) Ha a 21. § (5) bekezdése szerint meghosszabbított határidő alatt a kérelem elbírálásához szükséges minden adat
nem áll rendelkezésre, a bíróság a kérelem elbírálásának határidejét végzésével ismételten, legfeljebb 180 nappal
meghosszabbítja, amelyben megjelöli a határidő-hosszabbítás okát is. A végzést a társaságnak meg kell küldeni.
A végzéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. A bíróság legkésőbb az e bekezdés szerint meghosszabbított
határidő utolsó napján a rendelkezésre álló adatok alapján köteles dönteni a tanúsítvány kiadása iránti kérelemről.
(5) A meghosszabbított bírósági ügyintézési határidő alatt a bíróság általános intézkedési határideje 15 munkanap.
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23. §

(1) A bíróság e § rendelkezései szerint jár el, ha a 19. § szerinti vizsgálat során büntetőeljárásra vonatkozó tájékoztatás
nem érkezik, azonban az általa megismert adatok és körülmények alapján alappal feltételezheti, hogy a határokon
átnyúló átalakulásra az európai uniós vagy a nemzeti jog kijátszását vagy megkerülését eredményező vagy arra
irányuló, visszaélésszerű vagy csalárd célból kerülne sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti körülmény lehet elsődlegesen
a)
a közzététel során megismert adatok és iratokban foglaltak,
b)
a tanúsítvány kiadása iránti kérelem adatai és a kérelemhez csatolt iratokban foglaltak, illetve
c)
a hatósági eljárásról, illetve közigazgatási vagy polgári peres eljárásról kapott tájékoztatás, ha
ca)
az eljárás vagy az eljárások külön-külön vagy együttesen kirívóan jogszerűtlen működést
valószínűsítenek vagy
cb)
az eljárásban vagy eljárásokban érvényesített, a társaság vagyonát érintő pénzbeli vagy pénzben
kifejezhető marasztalás összege eléri a társaság saját tőkéjének az 50%-át.
(3) A bíróság e § szerinti vizsgálat során is elsődlegesen okirati bizonyítást folytat le, azonban személyes meghallgatást
is tarthat. A bíróság további tájékoztatást kérhet a 19. § szerinti perbíróságtól, illetve a hatóságtól, valamint
a társaságot – akár több ízben is – további iratok benyújtására vagy nyilatkozat tételére hívhatja fel. A bíróság
általános intézkedési határideje 15 munkanap.
(4) A bíróság megkereshet más, a határokon átnyúló átalakulással összefüggésben felmerülő kérdésben hatáskörrel
rendelkező hatóságot, ideértve a fogadó tagállam hatóságait is annak érdekében, hogy beszerezze a határokon
átnyúló átalakulás jogszerűségének ellenőrzéséhez szükséges információkat és dokumentumokat.
(5) Ha a kérelem elbírálásával összefüggésben felmerült jelentős tény megállapításához vagy megítéléséhez olyan
különleges szakértelem szükséges, amellyel az eljáró bíróság nem rendelkezik, szakértőt kell alkalmazni. A szakértő
igénybevételével felmerülő költséget a társaság köteles előlegezni. Ha a tanúsítvány kiadása iránti kérelem
jogerősen elutasításra kerül, a szakértő igénybevételével felmerült költségeket a társaság, egyéb esetben az állam
viseli.
(6) Ha e § szerint lefolytatott vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a határokon átnyúló átalakulás elhatározására
az európai uniós vagy a nemzeti jog kijátszását vagy megkerülését eredményező vagy arra irányuló, visszaélésszerű
vagy csalárd célból került sor – ideértve a hitelezők, munkavállalók igényérvényesítési jogának elnehezítése,
akadályozása célját is –, a bíróság a tanúsítvány kiadása iránti kérelmet elutasítja.

24. §

(1) A tanúsítvány tartalmazza a társaság nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát, az átalakulással létrejövő társaság
formáját, cégnevét és székhelyét, valamint azt, hogy a tanúsítvány kiadását kérelmező társaság eleget tett
a határokon átnyúló átalakulás végrehajtásával összefüggésben őt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek.
Ha a társasági határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló per van folyamatban, ennek tényét a tanúsítvány
tartalmazza.
(2) A bíróság a tanúsítványt vagy a tanúsítvány kiadása iránti kérelem elutasításáról hozott végzését megküldi
a társaságnak. A tanúsítvány kiadását indokolni kell.
(3) A tanúsítvány kiadásáról szóló végzéssel összefüggő jogorvoslatra a Ctv. cégbejegyzési kérelemnek helyt adó
végzéssel szembeni jogorvoslatra, a tanúsítvány kiadása iránti kérelem elutasításáról hozott végzéssel összefüggő
jogorvoslatra a Ctv. cégbejegyzési kérelmet elutasító végzés elleni jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(4) A bíróság a tanúsítványt a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül megküldi
a fogadó tagállam nyilvántartása részére. A tanúsítvány a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló
rendszeren keresztül a cégiratokból is megismerhető.
(5) A tanúsítványhoz való hozzáférés a fogadó tagállam nyilvántartását vezető szerv számára ingyenes.
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III. FEJEZET
A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ÁTALAKULÁSSAL LÉTREJÖVŐ MAGYARORSZÁGI SZÉKHELYŰ JOGUTÓD
TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, A JOGELŐD MAGYAR TÁRSASÁG TÖRLÉSE
7. A jogutód magyar társaság nyilvántartásba történő bejegyzése, vagy a jogelőd magyar társaság
nyilvántartásból való törlése
25. §

(1) A jogutód társaság bejegyzésére irányuló kérelmet a származási tagállam joga szerint kiállított tanúsítvány kiállítását
követő 30 napon belül kell benyújtani a jogutód társaság székhelye szerint illetékes bírósághoz.
(2) A jogutód társaság előtársaságként nem működhet.

26. §

(1) A bíróság eljárására a Ctv.-nek a cégbejegyzési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy
egyszerűsített cégeljárásnak nincs helye, valamint a kérelem érdemi vizsgálata során a bíróság szükség szerint
vizsgálja azt is, hogy a munkavállalói részvétellel kapcsolatos intézkedéseket e törvényben meghatározott
követelményekkel összhangban határozták-e meg. A bíróság a tanúsítványt a származási tagállamban
alkalmazandó, a határokon átnyúló átalakulást megelőző eljárások és alaki követelmények megfelelő teljesítésének
igazolásaként fogadja el.
(2) Ha a társaság az átalakulás időpontját meghatározza, a határokon átnyúló átalakulás nem a bejegyzés napjával,
hanem a társaság által megadott napon következik be. A társaság által meghatározott időpont nem lehet későbbi,
mint a kérelem bírósághoz történt benyújtását követő 90. nap, illetve nem lehet korábbi, mint a jogutód társaság
bejegyzésének a napja. Ha a társaság által meghatározott időpont a bejegyzés napját megelőzné, vagy a társaság
az átalakulás időpontját nem határozta meg, a bíróság az átalakulás időpontjaként a határokon átnyúló átalakulás
bejegyzését elrendelő végzés meghozatalának napját (a jogutód társaság bejegyzésének napját) tünteti fel.
A határokon átnyúló átalakulás az átalakulás időpontjában hatályosul.
(3) A bíróság a határokon átnyúló átalakulás bejegyzéséről, az átalakulás időpontjáról, valamint az eljárás
megszüntetéséről, a kérelem jogerős visszautasításáról vagy elutasításáról a tagállami cégnyilvántartások
összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül haladéktalanul értesíti a származási tagállam nyilvántartását.

27. §		
A bíróság a fogadó tagállamtól kapott, a határokon átnyúló átalakulás időpontjáról szóló értesítés esetén törli
a jogelőd magyar társaságot a nyilvántartásból, egyidejűleg pedig bejegyzi a nyilvántartásba a határokon
átnyúló átalakulásra vonatkozó, a Ctv.-ben meghatározott adatokat, és azokat a tagállami cégnyilvántartások
összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül nyilvánosan elérhetővé és hozzáférhetővé teszi.

8. Az általános jogutódlás, a határokon átnyúló átalakulás végrehajtásának jogkövetkezményei,
a végleges vagyonmérleg
28. §

(1) A határokon átnyúló átalakulás hatályosulásának napjától
a)
a társaság teljes vagyona (eszközei és forrásai) – így különösen a szerződései, a hitelei, a jogai és
kötelezettségei – jogutódja a jogutód társaság,
b)
a társaság tagjai a jogutód társaság tagjai maradnak, kivéve, ha e törvény rendelkezése szerint megváltak
a társasági részesedésüktől, és
c)
a társaságnak a munkaviszonyokból eredő, és a határokon átnyúló átalakulás hatályosulásának időpontjában
fennálló jogai és kötelezettségei a továbbiakban a jogutód társaságot illetik, illetve terhelik.
(2) A határokon átnyúló átalakulás hatályosulásának időpontját követően a jogutód társaság létesítő okirata
érvénytelenségére nem lehet hivatkozni a jogutód társaság nyilvántartásból való visszamenőleges törlése
érdekében.
(3) A határokon átnyúló átalakulással létrejövő társaság a határokon átnyúló átalakulás hatályosulásának napját
követő 90 napon belül a jogutód társaságra vonatkozóan a határokon átnyúló átalakulás hatályosulásának napjával
végleges vagyonmérleget készít. A végleges vagyonmérlegre vonatkozó részletes szabályokat a számviteli törvény
tartalmazza.
(4) A (3) bekezdés szerinti végleges vagyonmérleget könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A könyvvizsgálóra a 9. § (1) és
(2) bekezdését kell alkalmazni.
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IV. FEJEZET
A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYESÜLÉS
9. A határokon átnyúló egyesülés általános szabályai
29. §

(1) Ez a fejezet a határokon átnyúló egyesülésekre akkor is alkalmazandó, ha az 5. § 2. pont a) és b) alpontja szerinti
készpénzkifizetés legalább az egyik érintett tagállam joga alapján a jogutód társaság tőkéjét megtestesítő
részesedés névértékének vagy – ennek hiányában – könyv szerinti értékének a 10%-át meghaladja.
(2) E fejezet alkalmazásában tőkeegyesítő társaságnak minősül az 5. § 14. pontjában foglaltakon felül a szövetkezet,
az európai részvénytársaság, és az európai szövetkezet is, ha a társaságot az Európai Unió valamely tagállamának
jogszabályai szerint alapították és székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye az Európai
Unión belül van.
(3) Az 5. § 2. pont a), c) és d) alpontja esetén a cégnyilvántartásba bejegyzett továbbműködő társaság formája
változatlan marad.
(4) E fejezetben nem szabályozott kérdésekben a határokon átnyúló egyesülésre a határokon átnyúló átalakulás
szabályait kell alkalmazni.

10. A határokon átnyúló egyesülés előkészítésének, elfogadásának különös szabályai
30. §

(1) A társaságok vezető tisztségviselői közös egyesülési tervezetet készítenek, amely legalább a következőket
tartalmazza:
1.
az egyesülő társaságok társasági formája, cégneve és székhelye, valamint a jogutód társaság számára javasolt
társasági forma, cégnév és székhely,
2.
a társaság tőkéjét megtestesítő részesedések cserearánya, és adott esetben a készpénzkifizetések összege,
3.
a jogutód társaság részesedéseinek átruházására vonatkozó adatok,
4.
a határokon átnyúló egyesülés várható hatása a munkavállalókra,
5.
az az időpont, amelytől kezdve ezek a részesedések a nyereségből való részesedésre jogosítanak, valamint
az e joggal kapcsolatos valamennyi feltétel,
6.
az az időpont, amelytől kezdve a társaságok ügyletei számviteli szempontból a jogutód társaság ügyleteinek
tekintendők,
7.
azok a jogok, amelyeket a jogutód társaság a külön jogokkal felruházott tagoknak és részvényeken kívüli más
értékpapírok jogosultjainak biztosít, vagy az e személyeknek javasolt intézkedések,
8.
a társaságok ügyvezető, felügyeleti és ellenőrző szerve tagjainak, vezető állású munkavállalóinak biztosított
különleges jogosultságok,
9.
adott esetben a jogutód társaság létesítő okirata, ha azt külön okirat tartalmazza,
10.
adott esetben tájékoztatás azokról az eljárásokról, amelyeknek keretében megállapítják a jogutód
társaságban a munkavállalói részvételi jogok meghatározásában történő munkavállalói közreműködésre
vonatkozó rendelkezéseket,
11.
annak a vagyonnak (eszközök és források) az értékeléséhez szükséges adatok, amelyet a jogutód társaságra
ruháznak,
12.
a társaságok azon számviteli beszámolójának, pénzügyi kimutatásának fordulónapja, amelyet a határokon
átnyúló egyesülés feltételeinek megállapításakor figyelembe vettek,
13.
a pénzbeli kártalanításra vonatkozóan a tagoknak tett ajánlat részletes ismertetése,
14.
a hitelezőknek felkínált biztosítékok, különösen garanciák vagy kötelezettségvállalások,
15.
a társaságok vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezete, a nem magyar egyesülő
társaság esetén akkor, ha a származási tagállam joga ilyen okirat elkészítését előírja, valamint
16.
a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete, nem magyar jogutód társaság esetén
akkor, ha a fogadó tagállam joga ilyen okirat elkészítését előírja.
(2) Az (1) bekezdés 5. és 6. pontja szerinti időpont és az egyesülés hatályosulásának napja kizárólag azonos nap lehet.

31. §

(1) Minden egyesülő társaság vezető tisztségviselője egyesülési jelentést készít az egyesülő társaság tagjai és
a munkavállalói számára, amelyben ismerteti és indokolja a határokon átnyúló egyesülés jogi és gazdasági
vonatkozásait, valamint kifejti a határokon átnyúló egyesülés munkavállalókat érintő következményeit.
Az egyesülési jelentésre az átalakulási jelentésre vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni,

9614

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 208. szám

(2)

(3)

(4)
(5)

hogy az egyesülési jelentés tagoknak szóló részének szükség szerint tartalmaznia kell a társasági részesedések
cserearányát és az annak kiszámítására alkalmazott módszert vagy módszereket is.
A 3. alcímnek a könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a könyvvizsgálói jelentésnek
a)
meg kell jelölnie a társasági részesedések javasolt cserearánya megállapításához használt módszert vagy
módszereket,
b)
meg kell állapítania, hogy az alkalmazott módszer vagy módszerek megfelelők-e a pénzbeli kártalanítás és
a társasági részesedések cserearánya értékelésére, és meg kell jelölnie azt az értéket, amelyet az említett
módszerek használatával nyertek, továbbá véleményeznie kell, hogy az említett módszereknek mekkora
a relatív jelentősége az elfogadott érték meghatározásában, és ha az egyesülő társaságoknál eltérő
módszereket alkalmaznak, azt is értékelnie kell, hogy indokolt-e a különböző módszerek alkalmazása, valamint
c)
ismertetnie kell az esetlegesen felmerülő egyedi értékelési nehézségeket
is.
A 12. § (4) és (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 12. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatban és
a 12. § (5) bekezdése szerinti Cégközlönyben történő közzétételben foglalt információt valamennyi egyesülésben
részt vevő társaságra vonatkozóan meg kell adni.
A 14. § a határokon átnyúló egyesülésre nem alkalmazható.
A határokon átnyúló egyesülésről, az egyesülési tervezet elfogadásáról, valamint a létesítő okirat módosításáról vagy
új létesítő okirat elfogadásáról a határokon átnyúló egyesülést végrehajtó társaságok legfőbb szervei külön-külön
határoznak.

32. §		
Az 5. alcím rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határokon átnyúló egyesülésről véglegesen
döntő legfőbb szervi határozat polgári perben történő felülvizsgálata és érvénytelenségének megállapítása nem
kérhető arra hivatkozva, hogy
a)
a társasági részesedések cserearányát nem megfelelően határozták meg,
b)
a pénzbeli kártalanítás összegét nem megfelelően határozták meg, vagy
c)
a b) pontban említett pénzbeli kártalanítás tekintetében nyújtott tájékoztatás nem felelt meg a jogszabályi
előírásoknak.
33. §

(1) A 17. § rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A tagot a 17. § (1) bekezdésében foglalt jog akkor illeti meg, ha a jogutód társaságban társasági részesedést
szerezne és a jogutód társaságra más tagállam jogát kell alkalmazni, mint arra a társaságra, amelynek a nemmel
szavazó tag a tagja.
(3) A cégjegyzékbe bejegyzett magyar társaság tagja által e §-sal összefüggésben indított peres eljárására a magyar
peres bíróság rendelkezik joghatósággal.
(4) Az egyesülő társaság azon tagja, aki a (2) bekezdésre figyelemmel nem jogosult a társasági részesedése
értékesítésére, vagy e jogával nem élt, de a közös egyesülési tervezetben a társasági részesedés javasolt
cserearányát nem tartja megfelelőnek, peres eljárásban vitathatja a cserearányt, és készpénzkifizetést követelhet.
(5) A cégjegyzékbe bejegyzett magyar társaság tagjának a (4) bekezdés szerinti pert a cégjegyzékbe bejegyzett
magyar társasággal szemben a magyar társaságnak a határokon átnyúló egyesülésről véglegesen döntő határozata
meghozatalát követő 60 napon belül kell megindítania a magyar társaság székhelye szerint illetékes törvényszék
előtt. A tag igényérvényesítési eljárása nem akadályozza a határokon átnyúló egyesülés végrehajtását, annak
bejegyzését, ugyanakkor a perbíróság jogerős határozata a jogutód társaságot kötelezi. A jogutód társaság
készpénzkifizetés helyett társasági részesedést vagy egyéb ellentételezést is nyújthat.

11. A tanúsítvány, a határokon átnyúló egyesülés bejegyzésének különös szabályai
34. §		
A tanúsítvány valamennyi, a határokon átnyúló egyesülést végrehajtó társaság adatát tartalmazza.
35. §		
A jogutód társaságban fennálló részesedéseket nem lehet a beolvadó társaságban fennálló részesedésre cserélni, ha
ezekkel
a)
maga a jogutód társaság vagy egy saját nevében, de a jogutód társaság javára eljáró személy, vagy
b)
maga a beolvadó társaság vagy egy saját nevében, de a beolvadó társaság javára eljáró személy
rendelkezik.
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36. §		
A határokon átnyúló egyesülés eredményeként továbbműködő cégnyilvántartásba bejegyzett magyar társaságot
a határokon átnyúló egyesülés bejegyzésekor a bíróság nem törli a nyilvántartásból.

12. Egyszerűsített eljárás határokon átnyúló egyesülés esetén
37. §

(1) Ha a határokon átnyúló egyesülés egy olyan társaságba történő beolvadás útján történik, amely rendelkezik
az összes olyan részesedéssel és az összes egyéb értékpapírral a beolvadó társaságban, amely a legfőbb szerv ülésén
szavazati jogot biztosít, vagy a határokon átnyúló egyesülést olyan személy hajtja végre, aki rendelkezik a beolvadó
és az átvevő társaság összes részesedésével és egyéb, a legfőbb szerv ülésén szavazati jogot biztosító értékpapírral,
valamint az átvevő társaság az egyesülés során nem ruház át részesedést, akkor a 9. §, a 30. § (1) bekezdés 2., 3.,
5. és 13. pontja, a 31. § (2) bekezdése és a 33. § (2) bekezdése nem alkalmazandó. A beolvadó társaság vezető
tisztségviselőjének továbbá egyesülési jelentést nem kell készítenie, és a beolvadó társaságok legfőbb szerveinek
a határokon átnyúló egyesülés végrehajtásáról nem kell dönteniük.
(2) Ha a határokon átnyúló egyesülés egy olyan társaságba történő beolvadás útján történik, amelynél az átvevő
társaság rendelkezik a beolvadó társaság részvényeinek, illetve szavazati jogot biztosító egyéb értékpapírjainak
legalább 90%-ával, akkor a 31. § (1) bekezdése szerinti jelentés tagoknak szóló részét nem kell elkészíteni, ha
az egyesülő társaságok tagjai egyhangúan így határoznak.
(3) Ha a határokon átnyúló egyesülésben részt vevő valamennyi társaság esetében fennáll az (1) vagy
a (2) bekezdésben foglalt feltétel, akkor a 12. § szerinti közzétételre a határokon átnyúló egyesülésről szóló végleges
határozat meghozatalát megelőző legalább 30 nappal kell, hogy sor kerüljön.

V. FEJEZET
A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ SZÉTVÁLÁS
13. A határokon átnyúló szétválás általános szabályai
38. §

(1) Ez a fejezet akkor is alkalmazandó a határokon átnyúló szétválásokra, ha az 5. § 11. pont a) és b) alpontja szerinti
készpénzkifizetés legalább az egyik érintett tagállam joga alapján a jogutód társaság tőkéjét megtestesítő
részesedés névértékének vagy – ennek hiányában – könyv szerinti értékének a 10%-át meghaladhatja.
(2) A szétváló társaság tagja akár valamennyi jogutódnak a tagja lehet akkor is, ha a szétváló társaság egyszemélyes
társaság.
(3) Az 5. § 11. pont b) és c) alpontja esetén a cégnyilvántartásba bejegyzett továbbműködő magyar társaság formája
változatlan marad.
(4) E fejezetben nem szabályozott kérdésekben a határokon átnyúló szétválásra a határokon átnyúló átalakulás
szabályait kell alkalmazni.

14. A határokon átnyúló szétválás előkészítésének és bejegyzésének különös szabályai
39. §

(1) A szétváló társaság vezető tisztségviselői határokon átnyúló szétválási tervezetet (a továbbiakban: szétválási
tervezet) készítenek, amely legalább a következőket tartalmazza:
1.
a szétváló társaság társasági formája, neve és székhelye, valamint a jogutód társaság vagy társaságok
számára, ideértve az újonnan létrejövő társaságot vagy társaságokat is, javasolt társasági forma, név és
székhely,
2.
a társaság tőkéjét megtestesítő részesedések cserearánya, és adott esetben a készpénzkifizetések nagysága,
3.
a jogutód társaságok vagy a szétváló társaság tőkéjét megtestesítő részesedések átruházására vonatkozó
feltételek,
4.
a határokon átnyúló szétválás javasolt ütemterve,
5.
a határokon átnyúló szétválás várható hatása a munkavállalókra,
6.
az az időpont, amelytől fogva a társaság tőkéjét megtestesítő részesedések a nyereségből való részesedésre
jogosítanak, valamint az erre a jogosultságra vonatkozó különleges feltételek,
7.
az az időpont, amelytől fogva a szétváló társaság ügyletei számviteli szempontból a jogutód társaságok
ügyleteinek tekintendők,
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8.

az esetleges külön előnyök, amelyekben a szétváló társaság ügyvezető, felügyeleti vagy ellenőrzési
szerveinek tagjai, vezető állású munkavállalói részesülnek,
9.
azon jogok, amelyeket a jogutód társaságok a szétváló társaság külön jogokkal felruházott tagjainak és
a szétváló társaság tőkéjét megtestesítő részesedésektől eltérő értékpapírok birtokosainak biztosítanak, vagy
az ezekre a személyekre vonatkozóan javasolt intézkedések,
10.
adott esetben a jogutód társaságok létesítő okirata, ha azt külön okirat tartalmazza, illetve kiválás esetén
a szétváló társaság létesítő okiratának módosítása,
11.
adott esetben tájékoztatás azokról az eljárásokról, amelyeknek keretében megállapítják a jogutód
társaságokban a munkavállalói részvételi jogok meghatározásában történő munkavállalói közreműködésre
vonatkozó rendelkezéseket,
12.
a szétváló társaság vagyonának (eszközeinek és forrásainak) pontos leírása, valamint nyilatkozat arról, hogy
a vagyont hogyan fogják felosztani a jogutód társaságok között, illetve kiválás vagy felosztás általi szétválás
esetén hogyan tartja meg azokat a szétváló társaság, beleértve a határokon átnyúló szétválás tervezetében
nem szereplő vagyon – különösen amelyek a határokon átnyúló szétválás tervezete kidolgozásának
időpontjában nem voltak ismeretesek – kezelésre vonatkozó rendelkezéseket is,
13.
a határokon átnyúló szétválásban érintett valamennyi társaság számára felosztott vagyon értékelésére
vonatkozó tájékoztatás,
14.
a szétváló társaság azon számviteli beszámolójának, pénzügyi kimutatásának fordulónapja, amelyet
a határokon átnyúló szétválás feltételeinek megállapításakor figyelembe vettek,
15.
adott esetben a jogutód társaságok, a szétváló társaság vagy mind a jogutód, mind a szétváló társaság
részesedéseinek a szétváló társaság tagjai számára való juttatása, valamint azok a kritériumok, amelyeken
az ilyen juttatás alapszik,
16.
a pénzbeli kártalanításra vonatkozóan a tagoknak tett ajánlat részletei,
17.
a hitelezőknek felkínált biztosítékok, különösen garanciák vagy kötelezettségvállalások,
18.
a szétváló társaság vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezete, nem magyar
szétváló társaság esetén akkor, ha a származási tagállam joga ilyen okirat elkészítését előírja, valamint
19.
a jogutód társaságok vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete, nem magyar jogutód társaság
esetén akkor, ha a fogadó tagállam joga ilyen okirat elkészítését előírja.
(2) Az (1) bekezdés 6. és 7. pontja szerinti időpont és a szétválás hatályosulásának napja kizárólag azonos nap lehet.
40. §

(1) Felosztás általi szétválás esetén a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését és az annak ellenében kapott
részesedést a gazdasági társaságok alapítására vonatkozó számviteli szabályok szerint kell elszámolni.
(2) A szétváló társaság vezető tisztségviselője szétválási jelentést készít a tagok és a munkavállalók számára, amelyben
ismerteti és indokolja a határokon átnyúló szétválás jogi és gazdasági vonatkozásait, valamint kifejti a határokon
átnyúló szétválás munkavállalókat érintő következményeit. A szétválási jelentésre az átalakulási jelentésre
vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szétválási jelentés tagoknak szóló részének szükség
szerint tartalmaznia kell a társasági részesedések cserearányát és az annak kiszámítására alkalmazott módszert vagy
módszereket is.
(3) A 3. alcímnek a könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a könyvvizsgálói jelentésnek
a)
meg kell jelölnie a társasági részesedések javasolt cserearánya megállapításához használt módszert vagy
módszereket,
b)
meg kell állapítania, hogy a használt módszer vagy módszerek megfelelők-e a pénzbeli kártalanítás és
a társasági részesedések cserearánya értékelésére, és meg kell jelölnie azt az értéket, amelyet az említett
módszerek használatával nyertek, továbbá véleményeznie kell, hogy az említett módszereknek mekkora
a relatív jelentősége az elfogadott érték meghatározásában, valamint
c)
ismertetnie kell az esetlegesen felmerülő egyedi értékelési nehézségeket
is.
(4) A 12. § (4) és (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 12. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatban
és a 12. § (5) bekezdése szerinti Cégközlönyben történő közzétételben foglalt információt a szétváló társaságra
vonatkozóan kell megjelölni, ha azonban a határokon átnyúló szétválásban több jogelőd társaság is érintett, akkor
valamennyi társaságra meg kell adni az adatokat.
(5) A 14. § a határokon átnyúló szétválásra nem alkalmazható.
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41. §		
Az 5. alcím rendelkezései azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy a határokon átnyúló szétválásról véglegesen
döntő legfőbb szervi határozat polgári perben történő felülvizsgálata és érvénytelenségének megállapítása nem
kérhető arra hivatkozva, hogy
a)
a társasági részesedések cserearányát nem megfelelően határozták meg,
b)
a pénzbeli kártalanítás összegét nem megfelelően határozták meg, vagy
c)
a b) pont szerinti pénzbeli kártalanítás tekintetében nyújtott tájékoztatás nem felelt meg a jogszabályi
előírásoknak.
42. §

(1) A 17. § rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A tagot a 17. § (1) bekezdésében foglalt jog akkor illeti meg, ha a jogutód társaságban társasági részesedést
szerezne és a jogutód társaságra más tagállam jogát kell alkalmazni, mint a szétváló társaságra, amelynek a nemmel
szavazó tag a tagja.
(3) A cégjegyzékbe bejegyzett jogelőd magyar társaság tagja által e §-sal összefüggésben indított peres eljárására
a magyar peres bíróság rendelkezik joghatósággal.
(4) A szétváló társaság azon tagjai, akik a (2) bekezdésre figyelemmel nem jogosultak a társasági részesedésük
értékesítésére, vagy e jogukkal nem éltek, de a szétválási tervezetben a társasági részesedések javasolt cserearányát
nem tartják megfelelőnek, peres eljárásban vitathatják a cserearányt, és készpénzkifizetést követelhetnek.
(5) A cégjegyzékbe bejegyzett jogelőd magyar társaság tagjának a (4) bekezdés szerinti pert a jogelőd magyar
társasággal szemben a magyar társaságnak a határokon átnyúló szétválásról véglegesen döntő határozata
meghozatalát követő 60 napon belül kell megindítania a magyar társaság székhelye szerint illetékes törvényszék
előtt. A tag igényérvényesítési eljárása nem akadályozza a határokon átnyúló szétválás végrehajtását, annak
bejegyzését, ugyanakkor a perbíróság jogerős határozata a jogutód társaságot kötelezi. A jogutód társaság
készpénzkifizetés helyett társasági részesedést vagy egyéb ellentételezést is nyújthat.
(6) A határokon átnyúló szétválás eredményeként továbbműködő cégnyilvántartásba bejegyzett magyar társaságot
a határokon átnyúló szétválás bejegyzésekor a bíróság nem törli a nyilvántartásból. Ha a határokon átnyúló
szétválás során több fogadó tagállam van, és a fogadó tagállamoktól kapott értesítés alapján a szétválás napja nem
azonos nap, a továbbműködő magyar társaság üzleti évének fordulónapja az értesítésekben megjelölt legkésőbbi,
szétválás napjaként megjelölt nap.

15. A határokon átnyúló szétválás végrehajtásának jogkövetkezményei
43. §

(1) Különválás esetén a határokon átnyúló szétválás hatályosulásától
a)
a szétváló társaság teljes vagyona (eszközei és forrásai), beleértve az összes szerződést, hitelt, jogot és
kötelezettséget is, átszáll a jogutód társaságokra a szétválási tervezetben meghatározott felosztás szerint,
b)
a szétváló társaság tagjai a jogutód társaságok tagjaivá válnak, a részesedéseknek a határokon átnyúló
szétválás tervezetében meghatározott felosztásával összhangban, kivéve, ha e törvény rendelkezése szerint
megváltak társasági részesedésüktől,
c)
a szétváló társaságnak a munkaszerződésekből vagy a munkaviszonyokból eredő, és a határokon átnyúló
szétválás hatályosulása időpontjában fennálló jogai és kötelezettségei a jogutód társaságokra szállnak át, és
d)
a szétváló társaság megszűnik.
(2) Kiválás esetén a határokon átnyúló szétválás hatályosulásától
a)
a szétváló társaság vagyonának (eszközeinek és forrásainak) egy része, beleértve a szerződéseket, a hiteleket,
a jogokat és kötelezettségeket is, átszáll a jogutód társaságra vagy társaságokra, a fennmaradó rész pedig
a szétváló, jogutódként továbbműködő társaságnál marad a határokon átnyúló szétválás tervezetében
meghatározott felosztás szerint,
b)
a szétváló társaság tagjainak legalább egy része a jogutód társaság vagy társaságok tagjává válik, és legalább
a tagok egy része a szétváló társaságban marad, vagy mindkét társaság tagjává válik, a részesedéseknek
a határokon átnyúló szétválás tervezetében meghatározott felosztásával összhangban, kivéve, ha e törvény
rendelkezése szerint megváltak társasági részesedésüktől, és
c)
a szétváló társaságnak a munkaszerződésekből vagy a munkaviszonyokból eredő, és a határokon átnyúló
szétválás hatályosulása időpontjában fennálló, a szétválási tervezet alapján a jogutód társaságra vagy
társaságokra átruházott jogai és kötelezettségei a jogutód társaságra vagy társaságokra szállnak át.
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(3) A felosztás általi szétválás esetén a határokon átnyúló szétválás hatályosulásától
a)
a szétváló társaság vagyonának (eszközeinek és forrásainak) egy része, beleértve a szerződéseket, a hiteleket,
a jogokat és a kötelezettségeket is, átszáll a jogutód társaságra vagy társaságokra, a fennmaradó rész pedig
a szétváló, jogutódként továbbműködő társaságnál marad a határokon átnyúló szétválás tervezetében
meghatározott felosztás szerint,
b)
a jogutód társaság vagy társaságok részesedéseit a szétváló társaságra ruházzák, és
c)
a szétváló társaságnak a munkaszerződésekből vagy a munkaviszonyokból eredő, és a határokon átnyúló
szétválás hatályosulása időpontjában fennálló, a szétválási tervezet alapján a jogutód társaságra vagy
társaságokra átruházott jogai és kötelezettségei a jogutód társaságra vagy társaságokra szállnak át.
(4) Szétválás esetén a jogutód társaság jegyzett tőkéjének meghatározása során nem lehet figyelembe venni
a)
a szétváló társaságnak a jogutód társaságban lévő részesedésének értékét,
b)
a szétváló társaság tulajdonában lévő saját vagyoni részesedés – különösen saját üzletrész, saját részvény –
értékét, illetve,
c)
a szétváló társaság azon vagyoni részesedésének értékét, amely a jogutód társaság tulajdonában van vagy
egy saját nevében, de a társaság megbízásából eljáró személyen keresztül birtokolja azokat a jogutód
társaság.
44. §

(1) Ha valamely vagyontárgyról, igényről a szétválási tervezetben nem rendelkeztek vagy az csak utóbb vált ismertté,
a vagyontárgy, az igény vagy annak ellenértéke (érvényesítési joga) valamennyi jogutód társaságot az adott jogutód
társaságnak juttatott nettó eszközök értékének arányában illeti meg.
(2) Ha a szétváló társaság hitelezőjének a követelését nem elégíti ki az a jogutód társaság, amelyre a kötelezettséget
átruházták, akkor a többi jogutód társaság – illetve kiválás vagy felosztás általi szétválás esetén a jogutódként
továbbműködő szétváló társaság – azzal a jogutód társasággal egyetemlegesen felel e kötelezettségért, amelyre
azt átruházták. A szétválásban részt vevő bármely társaság egyetemleges felelősségének maximális összege
az adott társaság részére juttatott nettó eszközöknek a szétválás hatályosulásának időpontjában érvényes értékére
korlátozódik.

16. Egyszerűsített eljárás határokon átnyúló szétválás esetén
45. §		
Ha a határokon átnyúló szétválásra felosztás általi szétválás formájában kerül sor, a 9. §, a 10. §, a 39. § (1) bekezdés
2., 3., 6., 9., 15. és 16. pontja, a 40. § (2) és (3) bekezdése, a 42. § (1)–(5) bekezdése nem alkalmazandó.

VI. FEJEZET
MUNKAVÁLLALÓI RÉSZVÉTEL
17. A határokon átnyúló művelet során a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció,
a munkavállalói részvétel
46. §

(1) A határokon átnyúló művelet során az abban részt vevő társaság vagy társaságok kötelesek a munkavállalók
tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogát a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben és egyéb
jogszabályban előírt módon biztosítani.
(2) A 7. § szerinti tervezetre és a 10. § szerinti jelentésre érkezett észrevételre a társaság köteles a határokon átnyúló
műveletről véglegesen döntő legfőbb szervi ülés napja előtt az észrevételezőnek indokolással ellátott választ
küldeni, ha az észrevétel legkésőbb a legfőbb szervi ülés napja előtti 5. munkanapon a jogelőd társasághoz
megérkezik.

47. §

(1) A magyar jogutód társaságra a Ptk.-nak a gazdasági társaság felügyelőbizottságában való munkavállalói részvételre
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.
(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést, ha
a)
a jogelőd társaság a 12. § szerinti közzétételt megelőző 6 hónapban 160 fős átlagos munkavállalói
létszámmal rendelkezik,
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b)

a Ptk. rendelkezései nem jelentenek legalább ugyanolyan szintű részvételt, mint amilyet a jogelőd társaság
a határokon átnyúló műveletet megelőzően működtetett, a munkavállalói részvétel szintjét a munkavállalók
képviselőinek az ügyvezető vagy a felügyelő szerv vagy ezek bizottságai, vagy a társaság gazdasági
eredményt létrehozó szervezeti egységeiért felelős irányító testület létszámában betöltött aránya alapján
értékelve, feltéve, hogy van munkavállalói képviselet, vagy
c)
a jogutód társaság más tagállamokban található telephelyeinek munkavállalói számára nem biztosít
ugyanolyan részvételi jogokat, mint amilyen jogokat a fogadó tagállamban alkalmazott munkavállalók
élveznek.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben a munkavállalóknak a jogutód társaságban való részvételére és a részvételi
jogok meghatározásába való bevonására az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i
2157/2001/EK tanácsi rendelet 12. cikk (2) és (4) bekezdésében megállapított elveket és eljárásokat, valamint
az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Eurt. tv.) 1. § (3) bekezdését, 15. §
(5) bekezdését, 16. § (1) bekezdését, (2) bekezdés b) pontját, (4) és (5) bekezdését, 18. § (1) bekezdését, 19–28. §-át,
29. § (2) bekezdését és (3) bekezdés a) pontját, 31. § (1) bekezdés a), g) és h) pontját, 31. § (2) és (3) bekezdését,
32–34. §-át és 48–50. §-át kell alkalmazni. A határokon átnyúló egyesülés esetén az Eurt. tv. 16. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott százalékos arány 25% helyett 33,3%.
(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben az e fejezetben előírt munkavállalói részvétellel összefüggésben előírt
alkalmazotti létszám küszöbértékének számításakor a más tagállam telephelyeinek munkavállalóit nem lehet
figyelembe venni.
48. §

(1) Az Eurt. tv. szerinti különleges tárgyaló testület a munkavállalók legalább kétharmadát képviselő tagjai kétharmados
többségének egyetértésével dönthet arról, hogy ne kezdjenek egyeztetést, illetve a már megkezdett egyeztetéseket
zárják le, és a fogadó tagállam részvételre vonatkozó hatályos szabályait alkalmazzák.
(2) Ha az előzetes egyeztetések eredményeként az általános részvételi szabályok érvényesülnek, e szabályok sérelme
nélkül a társaság korlátozhatja a munkavállalók képviselőinek arányát a jogutód társaság ügyvezető szervében.
Ha azonban a társaság ügyvezető vagy felügyeleti szerve legalább egyharmad részben a munkavállalók
képviselőiből áll, e korlátozás nem vezethet ahhoz, hogy az ügyvezető szervben a munkavállalók képviselőinek
aránya egyharmadnál kevesebb legyen.
(3) A határokon átnyúló műveletet megelőzően alkalmazott munkavállalói részvételi szabályok alkalmazandók
a későbbi megállapodás alapján elfogadott szabályok alkalmazásának időpontjáig, vagy – megállapodás
hiányában – ameddig az Eurt. tv. 48. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok alkalmazásra kerülnek.
A határokon átnyúló egyesülés esetén, ha az egyesülő társaságok közül legalább egynél az Eurt. tv. 18. §
(1) bekezdés g) pontja szerinti munkavállalói részvétel megvalósult, az egyesülésben részt vevő társaságok
dönthetnek úgy, hogy bármilyen előzetes egyeztetés nélkül közvetlenül alkalmazzák magukra az Eurt. tv. 48. § (1) és
(3) bekezdésében, 49. §-ában és 50. §-ában foglalt általános részvételi szabályokat a bejegyzés napjától.
(4) Ha a jogutód társaság vonatkozásában a munkavállalói részvételt biztosítani kell, a jogutód társaság köteles olyan
társasági formát választani, amely lehetővé teszi a részvételi jogok gyakorlását.
(5) Ha a jogutód társaságra a munkavállalói részvétel kötelező, akkor e társaságnak kötelező olyan intézkedéseket
hoznia, amelyekkel biztosítja, hogy a munkavállalók részvételi jogai későbbi, határokon átnyúló művelet vagy
tagállamon belüli átalakulás, egyesülés vagy szétválás során a határokon átnyúló művelet hatályossá válását követő
négy évig, az e fejezetben megállapított szabályok alkalmazása által védelmet élvezzenek.
(6) A társaság indokolatlan késedelem nélkül értesíti munkavállalóit vagy azok képviselőit a munkavállalói részvételről
folytatott egyeztetések eredményéről.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. Hatályba léptető, átmeneti rendelkezések, jogharmonizációs rendelkezés
49. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Az I–VI. Fejezet, az 50. §, az 51. § (3) bekezdése, az 55. § (2) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése, a 65. §, a 67. § a) és
i)–k) pontja, a 20. alcím és az 1. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
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50. §

(1) E törvény rendelkezéseit azokban a határokon átnyúló műveletekben kell alkalmazni, amelyekben a társaság
legfőbb szerve a határokon átnyúló művelet végrehajtásáról szóló végleges döntését 2022. szeptember 1. napján
vagy azt követően hozza meg.
(2) Ha a határokon átnyúló egyesülésben részt vevő tőkeegyesítő társaság 2022. augusztus 31-ig a határokon átnyúló
egyesülés végrehajtásáról a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény
rendelkezései alapján véglegesen döntött, a határokon átnyúló egyesülés végrehajtásához, illetve bejegyzéséhez
szükséges eljárások és egyéb követelmények a 2022. augusztus 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
folytatandók le, végzendők el.

51. §

(1) Ez a törvény az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata
tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1151 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja, kivéve az (EU) 2019/1151 irányelv 1. cikkének az (EU) 2017/1132 irányelv
13i. cikkét, 13j. cikk (2) bekezdését, valamint 16. cikk (6) bekezdését megállapító rendelkezéseit.
(2) Ez a törvény az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyilvántartások összekapcsolására
szolgáló rendszerre vonatkozó műszaki leírások és eljárások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó
szabályok megállapításáról, valamint az (EU) 2020/2244 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2021. június 18-i (EU) 2021/1042 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
(3) Ez a törvény az (EU) 2017/1132 irányelv határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében
történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i 2019/2121 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.

19. Módosító rendelkezések
52. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény I. Fejezete a következő
9. Címmel egészül ki:

„9. Cím
Online alapított cég
9/G. § (1) Az Európai Unió tagállamának állampolgára vagy az Európai Unió tagállamában bejegyzett jogi személy
vagy egyéb szervezet által alapított korlátolt felelősségű társaság akkor minősül online alapított cégnek, és kérheti
az e törvény szerinti, az online alapított cég bejegyzésére vonatkozó rendelkezések alkalmazását, ha
a) a cégbejegyzési kérelemben megjelölt, a cégalapításhoz kapcsolódóan jognyilatkozatot tevő személynek nem
kellett az eljáró jogi képviselő vagy más szervezet előtt személyesen megjelennie,
b) jogszabály az eljáró jogi képviselő számára más azonosítási módról nem rendelkezik, az a) pont szerinti
személyek azonosítására úgy került sor, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő eszköz útján történő ügyfél-átvilágítás és
az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti azonosítás vagy a közjegyzőkről szóló törvény szerinti ellenőrzés
együttesen elvégzésre került,
c) az a) pont szerinti személy a cégbejegyzési kérelemhez csatolt jognyilatkozatát tartalmazó elektronikus okiratokat
ca) minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, elektronikus
bélyegzővel látta el, vagy
cb) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással hitelesítette,
d) a cégbejegyzési kérelem mellékletét képező valamennyi dokumentum elektronikus formában létrejött és
a c) pont szerint elektronikusan hitelesített okirat, és
e) a társaság törzstőkéje kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
(2) Az Európai Unió tagállamában bejegyzett társaság által alapított külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
akkor minősül online alapított cégnek és kérheti az e törvény szerinti, az online alapított cég bejegyzésére
vonatkozó rendelkezések alkalmazását, ha az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételeknek megfelel.
(3) Ha a cégalapításhoz kapcsolódóan jognyilatkozatot tevő
a) természetes személy személyazonosságával való visszaélés vagy a személyazonossága megváltoztatásának
gyanúja esetén, vagy
b) természetes személy cselekvőképességének fennállására, illetve jogi személy (szervezet) képviseletére való
jogosultságára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében
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szükséges, az eljáró jogi képviselő megkövetelheti a cégalapításhoz kapcsolódóan jognyilatkozatot tevő személy
személyes megjelenését, feltéve, hogy ezzel a személyazonosítással, a cselekvőképességgel, illetve a képviselettel
kapcsolatos aggályok elháríthatóak.
(4) Az Európai Unió tagállamának állampolgára vagy az Európai Unió tagállamában bejegyzett jogi személy vagy
egyéb szervezet által alapított korlátolt felelősségű társaság, valamint az Európai Unió tagállamában bejegyzett
társaság által alapított külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe kérheti az e törvény szerinti, az online alapított
cég bejegyzésére vonatkozó rendelkezések alkalmazását akkor is, ha az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltétel
kizárólag a (3) bekezdés alkalmazása miatt nem teljesült.”
53. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 20. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A cég cégadatának, azok változásának, valamint a cég létesítő okiratának, illetve módosításának közzététele
– ideértve a cég bejegyzésének és törlésének közzétételét is – a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel valósul meg.”
(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 20. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A cégbíróság a gazdasági forgalom biztonsága és a hitelezők védelme érdekében a cégbejegyzési
(változásbejegyzési) végzését költségtérítés ellenében a Cégközlönyben is megjelenteti, azonban a joghatás
a bejegyzéshez fűződik. A cégbíróság a végzésben felsorolja azokat az okiratokat is, amelyek alapján a végzést
meghozta. A cégbíróság a végzést automatikusan, elektronikus úton juttatja el a Cégközlöny számára. A végzésben,
illetve annak alapján a Cégközlönyben megjelenő közleményben azt is szerepeltetni kell, hogy a vonatkozó
cégiratok a cégjegyzéket vezető cégbíróságon megtekinthetők. Emellett a Cégközlönyben megjelentetésre
kerülnek azok a cégjegyzékadatok is, amelyekkel törvény rendelkezése szerint – más szervezet döntése alapján –
elektronikus úton egészül ki a cégjegyzék.”
(3) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 20. § (3a) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A (2) bekezdés szerinti megjelentetésre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor.”
(4) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 20. § (7) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet, az európai gazdasági
egyesülés telephelyének cégbejegyzésére, valamint törlésére vonatkozó adatoknak a cégjegyzékbe való
bejegyzését követő harminc napon belül a cégbíróság intézkedik az adatoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában
történő nyilvánosságra hozataláról az Európai Unió hivatalos közlemények közzétételéért felelős hivatalának való
megküldés útján. Ennek során a cégbíróság feltünteti a bejegyzésre vonatkozó végzésének számát, a végzés keltét,
azt a tényt, hogy megjelentetésre Magyarországon a Cégközlönyben is sor került, valamint a Cégközlönyben történt
megjelenés napját is.”

54. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 22. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A cégnyilvántartás hitelesen tanúsítja a benne feltüntetett adatok, továbbá a bejegyzett jogok és
tények fennállását, illetve azok változásait. Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki
a cégnyilvántartásba bejegyzett adatban bízva, ellenérték fejében szerez jogot.
(2) A cég – jóhiszemű személlyel szemben – nem hivatkozhat arra, hogy az általa bejelentett és a cégjegyzékbe
bejegyzett valamely adat nem felel meg a valóságnak.
(3) A cég a cégjegyzékbe bejegyzett adatra, illetve a cégnyilvántartásban szereplő – az adat igazolására szolgáló –
okiratra harmadik személlyel szemben csak azt követően hivatkozhat, hogy az a cégnyilvántartásba bejegyzésre
került, kivéve, ha bizonyítja, hogy a harmadik személy az adatot, illetve az okiratot már korábban ismerte.
A bejegyzést követő tizenhatodik napig a harmadik személy ugyanakkor bizonyíthatja, hogy az adat, illetve az okirat
megismerésére nem volt lehetősége.
(4) Ha a cégjegyzékbe bejegyzett és a Cégközlönyben megjelent adat, a cégjegyzékbe bejegyzett adat, illetve
a cégnyilvántartásban szereplő okirat egymástól eltér, a cégjegyzékbe bejegyzett adat az irányadó. Harmadik
személy hivatkozhat olyan okiratra és adatra is, amely tekintetében a cég nem tett eleget a cégbírósági bejelentési,
illetve közzétételi kötelezettségének, kivéve, ha az okiratban foglaltakhoz – bejelentés és nyilvánosságra hozatal
hiányában – nem fűződik joghatás.
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(5) Ha a cég a képviseletére jogosult személyre vonatkozó adatokat a cégbíróságnak bejelentette, és azokat
a cégbíróság bejegyezte, a képviselő megválasztásával vagy kinevezésével kapcsolatos jogszabálysértésre harmadik
személlyel szemben a cég csak akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a harmadik személynek a jogszabálysértésről
tudomása volt.”
55. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 25. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A cégbíróság hivatalból jegyzi be az EUID-val rendelkező cég cégjegyzékébe a cég Európai Unió más
tagállamában bejegyzett fióktelepét, ha a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren
keresztül értesítést kap a fióktelep bejegyzéséről.”
(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 25. §-a a következő
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A cégjegyzék – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – szükség szerint tartalmazza továbbá határokon átnyúló
átalakulás, határokon átnyúló egyesülés vagy határokon átnyúló szétválás esetén
a) a jogelőd, jogelődök nevét, székhelyét, nyilvántartási számát,
b) a jogelőd, jogelődök társasági formáját,
c) a jogelőd, jogelődök székhelye szerinti országkódját,
d) a jogutód, jogutódok nevét, székhelyét, nyilvántartási számát,
e) a jogutód, jogutódok társasági formáját,
f ) a jogutód, jogutódok székhelye szerinti országkódját,
g) a határokon átnyúló átalakulás, a határokon átnyúló egyesülés vagy a határokon átnyúló szétválás időpontját,
h) a tanúsítvány kiadásának időpontját, azt a tényt, hogy a cég törlésére vagy jogutódként való bejegyzésére
határokon átnyúló átalakulás, határokon átnyúló egyesülés vagy határokon átnyúló szétválás eredményeként
került sor.”

56. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 27. §-a a következő
(8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A cégbíróság a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül kapott értesítés
alapján hivatalból jegyzi be az EUID-val rendelkező külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe cégjegyzékében
a külföldi vállalkozás cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változását, továbbá a céginformációs szolgálat
informatikai rendszere segítségével gondoskodik a külföldi vállalkozás számviteli beszámolójának közzétételéről.”
57. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás első és másodfokon elektronikus polgári nemperes eljárás, amelyre
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait a nemperes eljárás
sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint
egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános
rendelkezéseit – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – kell alkalmazni, szünetelésnek azonban nincs helye.
Az eljárás felfüggesztésére
a) a bejegyzési eljárás folyamata alatt törvényességi felügyeleti kérelem benyújtása esetén,
b) az állami adóhatóság értesítése alapján a cég adószámának megállapítása érdekében,
c) változásbejegyzési eljárásban, illetve a cég bejegyzése esetén, amennyiben átalakulás bejegyzése történik,
d) az elektronikus ügyintézést támogató rendszer kommunikációs hibája miatt, valamint
e) e törvény rendelkezése alapján
kerülhet sor.”
58. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény IV. Fejezet 5. Címe
a következő 44/C. és 44/D. §-sal egészül ki:
„44/C. § (1) A cégbíróság a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben feltüntetett természetes személyek és
szervezetek tekintetében megvizsgálja azt, hogy azok szerepelnek-e az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa
által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatokban.
(2) Ha a kérelemben feltüntetett természetes személy vagy szervezet az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa
által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatokban szerepel, a cégbíróság
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a bejegyzési eljárást – az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: 2017. évi LII. törvény) 5. §
(6) bekezdésében meghatározott időre – felfüggeszti és megteszi a bejelentést a pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedés foganatosításáért felelős szerv (a továbbiakban: pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni hatóság)
részére.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálására a 2017. évi LII. törvény
5. § (7) bekezdése alkalmazásával kerül sor.
44/D. § A cégbíróság a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben feltüntetett EUID-val rendelkező külföldi
vállalkozás adatait a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül ellenőrzi. Ebben
az esetben a kérelemhez nem kell csatolni a külföldi vállalkozás cégkivonatát, vagy egyéb igazolást és annak hiteles
magyar fordítását.”
59. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (1a) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A cégbíróság a cégbejegyzés iránti kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül visszautasítja akkor is, ha
a 78. § szerinti törvényességi felügyeleti eljárásban megállapítja a kérelemben feltüntetett vezető tisztségviselővel
(cégvezetővel), felügyelőbizottsági taggal szemben a Ptk. 3:22. § (4), illetve (5) bekezdésében meghatározott kizáró
ok fennállását, továbbá ha a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni hatóság arról értesíti a cégbíróságot,
hogy a bejegyzési kérelemben feltüntetett személy szerepel az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatokban.”
60. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 48. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A bejegyzési kérelem nyomtatványán a jogi képviselő nyilatkozik az online alapított cég cégbejegyzési eljárása
feltételeinek fennállásáról.”
(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 48. § (6) bekezdés
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A cégbíróság a bejegyzési kérelmet elutasítja, ha)
„e) a cég tagja, vezető tisztségviselője (cégvezetője), felügyelőbizottsági tagja cégjogi eltiltás miatt, illetve
a Ptk. 3:22. § (4), illetve (5) bekezdése szerinti kizáró ok fennállása miatt a cégjegyzékbe nem jegyezhető be,
továbbá, ha a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni hatóság arról értesíti a cégbíróságot, hogy a bejegyzési
kérelemben feltüntetett személy szerepel az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és
vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatokban, vagy”

61. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény IV. Fejezete
a következő 9. Címmel egészül ki:

„9. Cím
Online alapított cég cégbejegyzési eljárása
49. § (1) Ha az Európai Unió tagállamának állampolgára vagy az Európai Unió tagállamában bejegyzett jogi
személy vagy egyéb szervezet által alapított korlátolt felelősségű társaság, valamint az Európai Unió tagállamában
bejegyzett társaság által alapított külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe a bejegyzése iránti kérelemhez
csatolt nyomtatványon feltünteti azt a körülményt, hogy az online alapított cég cégbejegyzési eljárásának feltételei
fennállnak és a kérelmet nem az egyszerűsített cégeljárás szabályai szerint kell elbírálni, a 45–47. § rendelkezéseit
e címben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül visszautasító végzést a kérelem
érkezését követő első munkanapon kiadja.
(3) A cégbíróság a hiánypótlásra felhívó végzést legkésőbb a kérelem érkezését követő ötödik munkanapon kiadja.
(4) A cégbíróság a kérelemről a kérelem érkezését követő tíz munkanapon belül dönt.
(5) Ha a cégbejegyzési kérelemhez csatolt okirat nem felel meg a 9/G. §-ban foglalt feltételeknek, a cégbíróság
a 45–47. § rendelkezései szerint jár el azzal, hogy erről külön végzést nem hoz, azonban a kérelemről döntő
végzésében az általános szabályok szerinti elbírálásra okot adó körülményt megjelöli.”
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(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 63. § (1c) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) A cégbíróság az EUID-val rendelkező külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének a cégjegyzékbe való
bejegyzéséről, valamint a cégjegyzékből való törléséről a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló
rendszeren keresztül értesíti a külföldi vállalkozás bejegyzésének helye szerinti tagállam nyilvántartását.”
(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 63. §-a a következő
(1d) és (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) A cégbíróság a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül értesíti
az EUID-val rendelkező cég fióktelepét nyilvántartó tagállami nyilvántartást a cég cégnevének, székhelyének,
cégjegyzékszámának, társasági formájának, a vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, egyéb képviselője,
könyvvizsgálója adatának változásáról vagy e személyek változásáról, továbbá a cég számviteli beszámolójával
összefüggő adatról, okiratról.
(1e) A cégbíróság fogadja az EUID-val rendelkező cégformákkal összefüggésben a tagállami cégnyilvántartások
összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül érkező információkat, értesítéseket, visszaigazolja az értesítés
kézhezvételét, és a cégnyilvántartásban a kapott adatokat (változásokat) átvezeti, okiratokat elhelyezi. A tagállami
cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő információcsere a tagállami
cégnyilvántartások számára ingyenes. A cégbíróság a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló
rendszeren keresztül történő információcsere során a céginformációs szolgálat informatikai rendszere segítségével
jár el.”

63. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény a következő
131/P. §-sal egészül ki:
„131/P. § A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről és szétválásáról és egyéb
jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény hatálybalépését megelőzően
a 24. § (1) bekezdés l) pontja szerinti, a cégjegyzékbe bejegyzett adat a cégjegyzékből nem kerül törlésre.”
64. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 132. § (1) bekezdése
a következő k) ponttal egészül ki:
(E törvény – végrehajtási rendeleteivel, valamint a Ptk.-val és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről,
szétválásáról szóló törvénnyel együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„k) az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata
tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1151 európai parlamenti és tanácsi irányelv,
kivéve az (EU) 2019/1151 irányelv 1. cikkének az (EU) 2017/1132 irányelv 13i. cikkét, 13j. cikk (2) bekezdését, és
16. cikk (6) bekezdését megállapító rendelkezéseit.”
(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 132. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E törvény – végrehajtási rendeleteivel és a Ptk.-val együtt – az (EU) 2017/1132 irányelv határokon átnyúló
átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i
2019/2121 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
(3) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 132. § (2) bekezdés
f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„f ) a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott
rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról szóló, 2015. június 8-i (EU) 2015/884
bizottsági végrehajtási rendelet;”
(4) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 132. § (2) bekezdése
a következő g) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„g) az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló
rendszerre vonatkozó műszaki leírások és eljárások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok
megállapításáról, valamint az (EU) 2020/2244 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2021. június 18-i (EU) 2021/1042 bizottsági végrehajtási rendelet.”
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65. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. számú melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
66. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
a)
9/D. § (3) bekezdésében a „vonatkozató” szövegrész helyébe a „vonatkozó” szöveg,
b)
11. §-ában a „Cégközlönyben történő közzététel” szövegrész helyébe a „Cégközlöny” szöveg,
c)
17/A. § (3) bekezdésében az „érhető” szövegrész helyébe az „érhetőek” szöveg és a „24. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott adata” szövegrész helyébe a „képviseletére jogosult személy adatai, valamint
a cég jogszabályban meghatározott egyes további cégadatai és cégiratai” szöveg,
d)
45. § (1) bekezdésében a „követően” szövegrész helyébe a „vagy a 44. § (4) bekezdésében vagy a 44/A. §
(2) bekezdésében meghatározott napot követően (e fejezetben a továbbiakban együtt: kérelem érkezése)”
szöveg,
e)
56. § (4a) bekezdésében az „(1c)” szövegrész helyébe az „(1e)” szöveg,
f)
65.
§
(2)
bekezdésében
a „Cégközlönyben
való
közzétételétől” szövegrész
helyébe
a „meghozatalának napjától” szöveg,
g)
69. § (1) bekezdésében a „Cégközlönyben történő közzétételétől” szövegrész helyébe
a „meghozatalának napjától” szöveg,
h)
116. § (3a) bekezdésében a „szétválásáról,” szövegrész helyébe a „szétválásáról – ideértve a határokon átnyúló
műveleteket is –,” szöveg,
i)
118/C. § (2) bekezdésében a „közzétételét” szövegrész helyébe a „megjelenését” szöveg,
j)
128. § (1) bekezdés o) pontjában a „módjára,” szövegrész helyébe a „módjára, az ingyenesen hozzáférhető
cégiratok és cégadatok körére,” szöveg
lép.
67. §		
Hatályát veszti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
a)
5. § f ) pontja,
b)
20. § (3) bekezdése,
c)
24. § (1) bekezdés l) pontja,
d)
24. § (4) bekezdésében az „és közzététel” szövegrész,
e)
24. § (4b) bekezdésében az „és közzététele” szövegrész,
f)
24. § (6) bekezdésében az „és közzététele” szövegrész,
g)
26. § (8) bekezdésében a „ , valamint közzététel” szövegrész,
h)
29. § (2) bekezdés m) pontjában a „Cégközlönyben történő közzététele” szövegrész,
i)
1. számú melléklet III. pont 10. alpontja,
j)
2. számú melléklet III. pont 1. alpontja,
k)
2. számú melléklet III. pont 3. alpontja.

20. Hatályon kívül helyező rendelkezés
68. §		
Hatályát veszti a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi CXXIV. törvényhez
1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. számú melléklet
III. pont 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Átalakulás bejegyzéséhez szükséges további okiratok:)
„8. tanúsítvány kiadásához
a) a határokon átnyúló átalakulás tervezete, az egyesülési tervezet vagy a szétválási tervezet,
b) a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb
jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Tetv.) 10. §-a szerinti
jelentés vagy jelentések és adott esetben a mellé csatolt vélemény, valamint a Tetv. 9. §-a szerint könyvvizsgálói
jelentés, amennyiben ezek rendelkezésre állnak,
c) a b) alpontban foglalt iratokra a Tetv. rendelkezései alapján benyújtott esetleges észrevételek,
d) a legfőbb szerv határozatai,
e) a nem magyar nyelven készült okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása;
f ) a munkavállalói részvételi szabályokkal összefüggésben
fa) a munkavállalóknak a jogutód társaság döntéshozatali rendjébe történő bevonásáról szóló megállapodás, vagy
fb) a különleges tárgyaló testület határozata arról, hogy a munkavállalóknak a jogutód társaság döntéshozatali
rendjébe történő bevonásáról nem kezdenek tárgyalásokat, vagy a megkezdett tárgyalásokat berekesztik, vagy
fc) a határokon átnyúló műveletben részt vevő társaság vezető tisztségviselőjének nyilatkozata, több részt vevő
társaság esetén a vezető tisztségviselők közös nyilatkozata arról, hogy a munkavállalóknak a jogutód társaság
döntéshozatali rendjébe történő bevonásának szabályairól – az európai részvénytársaságról szóló törvényben
meghatározott határidőn belül – a különleges tárgyaló testülettel megállapodás nem jött létre.”
2. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. számú melléklet
III. pont 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Átalakulás bejegyzéséhez szükséges további okiratok:)
„9. a határokon átnyúló egyesülés útján magyarországi székhellyel létrejövő társaság bejegyzéséhez
a) az I. és II. pontban, valamint a 2. számú mellékletben meghatározott okiratok,
b) a 8. pont f ) alpontja szerinti okirat,
c) a nem magyar nyelven készült okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása;”
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2021. évi CXXV. törvény
az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában,
2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos
bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező
hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
3. §

(1) Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Egyezmény hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Egyezmény 4. Cikk 2. bekezdése alapján Magyarország az Egyezmény kötelező hatályának elismerésekor
az Egyezmény 4. Cikk 1. bekezdéséhez a 3. melléklet szerinti fenntartást teszi.
(2) Az Egyezmény 5. Cikk 2. bekezdése alapján Magyarország az Egyezmény kötelező hatályának elismerésekor
az Egyezmény 5. Cikk 1. bekezdéséhez a 4. melléklet szerinti fenntartást teszi.

5. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet az Egyezmény 27. cikk 3. bekezdésében meghatározott időpontban
lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, illetve a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért
felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével
állapítja meg.

6. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az igazságügyért felelős miniszter és a kulturális örökség
védelméért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi CXXV. törvényhez
Az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló egyezménye
Nikózia, 2017. május 19.
Preambulum
Az Európa Tanács tagállamai és az ezen Egyezmény egyéb aláírói,
figyelemmel arra, hogy az Európa Tanács célja a tagjai közötti szorosabb egység megteremtése;
abban a meggyőződésben, hogy az egyes népek eltérő kulturális örökségi elemei kultúrájuk és identitásuk egyedi és
fontos tanúbizonyságai, s kulturális örökségük része;
aggodalommal figyelve a kulturális örökség elemeivel kapcsolatos bűncselekmények növekvő számát és azt, hogy
az ilyen bűncselekmények egyre nagyobb mértékben vezetnek a világ kulturális örökségének elpusztulásához;

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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figyelemmel arra, hogy a jogellenes feltárásból származó, illetve jogellenesen kivitt vagy behozott kulturális javakat
egyre többféle módon értékesítik, ideértve a régiségkereskedéseken, aukciós házakon és interneten keresztül
történő értékesítést is;
figyelemmel arra, hogy a kulturális javak jogellenes kereskedelmében a szervezett bűnözés is részt vesz;
aggodalommal figyelve, hogy a kulturális örökség szándékos lerombolásában terrorista csoportok is részt vesznek,
és finanszírozási forrásként használják a kulturális javak jogellenes kereskedelmét;
abban a meggyőződésben, hogy szükség van egy olyan új, a kulturális örökség elemeivel kapcsolatos
bűncselekményekről szóló Európa tanácsi egyezményre, amely büntető szankciókat állapít meg ilyen
cselekményekre, és amely a kulturális javakkal kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Delphiben 1985. június 23-án
aláírásra megnyitott európai egyezmény (ETS No. 119) helyébe lép;
figyelemmel az európai kulturális egyezményre (ETS No. 18, 1954), a régészeti örökség védelméről szóló európai
egyezményre (ETS No. 66, 1969; ETS No. 143, felülvizsgálva 1992-ben), az Európa építészeti örökségének védelméről
szóló egyezményre (ETS No. 121, 1985), valamint a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló Európa tanácsi
keretegyezményre (CETS No. 199, 2005);
figyelemmel a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezményre (ETS No. 30, 1959), valamint a kiadatásról
szóló európai egyezményre (ETS No. 24, 1957);
emlékezetben tartva az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 7379. ülésén 2015. február 12-én
elfogadott 2199 (2015) sz. határozatot, különösen a 15. 16. és 17. bekezdést; az Egyesült Nemzetek Biztonsági
Tanácsának 7587. ülésén 2015. december 17-én elfogadott 2253 (2015) sz. határozatot, különösen a 14. és
15. bekezdést; az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 7831. ülésén 2016. december 12-én elfogadott
2322 (2016) sz. határozatot, különösen a 12. bekezdést; az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 7907. ülésén
2017. március 24-én elfogadott 2347 (2017) sz. határozatot;
emlékezetben tartva továbbá a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi
hágai egyezményt, az ahhoz fűzött 1954. évi Első kiegészítő jegyzőkönyvet, valamint az 1999. évi Második
kiegészítő jegyzőkönyvet; a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának
megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló 1970. évi UNESCO egyezményt, valamint az ahhoz
fűzött, a részes Felek harmadik ülésén 2015-ben elfogadott működési irányelveket; a világ kulturális és természeti
örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO egyezményt; a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális
javakról szóló UNIDROIT egyezményt; a nemzetközi szervezett bűnözés elleni 2000. évi ENSZ egyezményt, valamint
a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi UNESCO egyezményt;
emlékezetben tartva továbbá a kulturális örökség válság- és válság utáni helyzetekben történő védelméről
szóló, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Állandó Bizottsága által 2015. május 22-én elfogadott
2057(2015) sz. határozatot;
figyelemmel a kulturális javak jogellenes kereskedelme és más kapcsolódó bűncselekmények büntetőjogi
megelőzéséről és az ilyen cselekményekre adandó büntető igazságszolgáltatási válaszokról szóló,
az ENSZ Közgyűlése által a 2014. december 18-án elfogadott 69/196 sz. határozattal együtt elfogadott nemzetközi
irányelvekre;
figyelemmel arra, hogy ezen Egyezmény célja a kulturális örökség elemeinek védelme a hozzájuk kapcsolódó
bűncselekmények megelőzésével és az ilyen bűncselekményekkel szembeni fellépéssel;
felismerve, hogy a kulturális örökség elemeivel kapcsolatos bűncselekményekkel szembeni hatékony fellépéshez
bátorítani kell az Európa Tanács tagállamai és az Európa Tanácsban tagsággal nem rendelkező államok közötti szoros
nemzetközi együttműködést,
az alábbiakban állapodtak meg:
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I. FEJEZET
CÉLOK, HATÁLY, FOGALOMHASZNÁLAT
1. cikk
Az Egyezmény célja
1. Ezen Egyezmény célja:
a.
a kulturális örökség elemei elpusztításának, megkárosításának és jogellenes kereskedelmének megelőzése és
megakadályozása egyes cselekmények büntetendővé nyilvánításával;
b.
a bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatási intézkedések megerősítése a kulturális örökség elemeivel
kapcsolatos összes bűncselekmény vonatkozásában;
c.
nemzeti és nemzetközi együttműködés elősegítése a kulturális örökség elemeivel kapcsolatos
bűncselekmények elleni küzdelem terén,
és ezáltal a kulturális örökség elemeinek védelme.
2. Ezen Egyezmény, az abban foglalt rendelkezések Felek általi hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében egy
nyomonkövetési mechanizmust vezet be.

2. cikk
Hatály és fogalom-meghatározások
1. Ezen Egyezmény az ingó és ingatlan kulturális örökségi elemekkel kapcsolatos, ebben az Egyezményben
meghatározott bűncselekmények megelőzésére, nyomozására és az ezekkel kapcsolatos büntetőeljárás
lefolytatására alkalmazandó.
2. Ezen Egyezmény alkalmazásában a „kulturális örökség elemei” kifejezés az alábbiakat jelenti:
a.
ingó elemek (kulturális javak) vonatkozásában bármely olyan, szárazföldön vagy víz alatt elhelyezkedő vagy
onnan eltávolított tárgy, amelyet ezen Egyezményben részes bármely Fél, vagy a kulturális javak jogtalan
behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló
eszközökről szóló 1970. évi UNESCO egyezményben részes bármely Fél vallási vagy világi okból olyanként
minősített, határozott meg vagy jelölt meg kifejezetten, mint ami régészeti, őstörténeti, néprajzi, történelmi,
irodalmi, művészeti vagy tudományos jelentőséggel rendelkezik, és az alábbi kategóriák valamelyikébe
tartozik:
(a)
ritka állat-, növény-, ásvány- és bonctani gyűjtemények vagy példányok, valamint őslénytani
jelentőségű tárgyak;
(b)
történelmi vonatkozású tárgyak, beleértve a tudomány és a technológia történetét, a hadtörténetet
és a társadalomtörténetet, továbbá a nemzet vezetőinek, gondolkodóinak, tudósainak és
művészeinek életével, valamint a nemzeti szempontból jelentős eseményekkel kapcsolatos tárgyak;
(c)
régészeti lelőhelyeken talált régészeti leletek (ideértve az engedélyezett és az engedély nélkül
végzett feltárásokat is);
(d)
művészeti, történelmi és régészeti emlékek elmozdított részei és elemei;
(e)
több mint százéves régiségek, mint feliratok, fémpénzek és vésett pecsétnyomók;
(f )
néprajzi tárgyak;
(g)
művészeti alkotások, így
(i)
bármilyen alapra és bármilyen anyagból, teljes egészében kézzel készített képek,
festmények és rajzok (műszaki rajzok, valamint ipari eszközökkel előállított és kézzel
díszített tárgyak kivételével);
(ii)
bármilyen anyagból készült eredeti szobrászati művek, szobrok;
(iii)
eredeti metszetek, nyomatok és kőnyomatok;
(iv)
bármilyen anyagból készült eredeti művészi együttesek és összeállítások;
(h)
ritka kéziratok és ősnyomtatványok, régi könyvek, (történeti, művészeti, tudományos, irodalmi
stb. szempontból) különleges jelentőségű dokumentumok és kiadványok, egyenként vagy
gyűjteményben;
(i)
postabélyegek, okmánybélyegek és más hasonló bélyegek, egyenként vagy gyűjteményben;
(j)
archívumok, ideértve hangfelvétel-, fénykép- és filmarchívumokat is;
(k)
több mint százéves bútordarabok és régi hangszerek;
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ingatlan örökségi elemek tekintetében, bármely olyan földön vagy víz alatt elhelyezkedő emlék, és műemlék,
épületegyüttes, földterület és lelőhely, vagy más létesítmény, amelyet az ezen Egyezmény bármely Fele
vagy az 1970. évi UNESCO egyezményben részes bármely Fél vallási vagy világi okból olyanként határozott
meg vagy jelölt meg kifejezetten, mint ami régészeti, őstörténeti, néprajzi, történelmi, művészeti vagy
tudományos szempontból jelentős, vagy a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló
1972. évi UNESCO egyezmény 1. cikke és 11. cikke (2. vagy 4. bekezdés) szerinti jegyzékben szerepel.

II. FEJEZET
ANYAGI BÜNTETŐJOG
3. cikk
Lopás és a jogellenes eltulajdonítás egyéb fajtái
A Felek biztosítják, hogy a nemzeti büntetőjogukban meghatározott lopás bűncselekménye, valamint a jogellenes
eltulajdonítás egyéb fajtái kulturális javakra is vonatkoznak.

4. cikk
Jogellenes feltárás és eltávolítás
1. A Felek biztosítják, hogy nemzeti jogukban bűncselekménynek minősüljön az alábbi magatartások szándékos
elkövetése:
a.
a földön vagy a víz alatt abból a célból végzett feltárás, hogy az érintett állam joga által megkövetelt
engedély nélkül találjanak meg és mozdítsanak el régészeti leleteket;
b.
az érintett állam joga által megkövetelt engedély nélkül talált régészeti leletek elmozdítása és visszatartása;
c.
az érintett állam joga által megkövetelt engedéllyel összhangban talált régészeti leletek jogellenes
visszatartása.
2. Bármely Állam az Egyezmény aláírásakor vagy a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányának
letétbe helyezésekor az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban kijelentheti, hogy fenntartja a jogot
arra, hogy a jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott magatartásokra ne büntetőjogi, hanem büntetőjogon kívüli
szankciókat rendeljen alkalmazni.

5. cikk
Illegális behozatal
1. A Felek biztosítják, hogy nemzeti jogukban az olyan kulturális javak szándékos behozatala, amelyek behozatala
nemzeti jogukban azért tiltott, mert a javakat:
a.
egy másik államban ellopták;
b.
ezen Egyezmény 4. cikkében foglalt körülmények között találták meg vagy tartották vissza; vagy
c.
azon állam jogát megsértve vitték ki az országból, amely állam az ilyen kulturális javakat ezen Egyezmény
2. cikkével összhangban minősítette, meghatározta vagy kifejezetten megjelölte,
bűncselekménynek minősüljön, ha az elkövető tudta, hogy az adott kulturális javakat az érintett másik állam jogát
megsértve lopták el, találták meg vagy vitték ki az országból.
2. Bármely Állam az Egyezmény aláírásakor vagy a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányának
letétbe helyezésekor az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban kijelentheti, hogy fenntartja a jogot
arra, hogy a jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott magatartásokra ne büntetőjogi, hanem büntetőjogon kívüli
szankciókat rendeljen alkalmazni.

6. cikk
Illegális kivitel
1. A Felek biztosítják, hogy nemzeti jogukban a kulturális javak szándékos kivitele bűncselekménynek minősüljön,
ha a nemzeti jog alapján a kivitel tilos, vagy arra engedély nélkül került sor.
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2. A Felek megfontolják a jelen cikk 1. bekezdésének alkalmazásához szükséges intézkedések megtételét
az országukba illegálisan behozott kulturális javak vonatkozásában is.

7. cikk
Megszerzés
1. A Felek biztosítják, hogy nemzeti jogukban ezen Egyezmény 3. cikke szerint ellopott vagy ezen Egyezmény
4., 5. vagy 6. cikkében foglalt körülmények között megtalált, behozott vagy kivitt kulturális javak megszerzése
bűncselekménynek minősüljön, ha a megszerzőnek tudomása van az ilyen jogellenes eredetről.
2. A Felek megfontolják az annak biztosításához szükséges intézkedések megtételét, hogy a jelen cikk
1. bekezdésében foglalt magatartás olyan megszerző esetében is bűncselekménynek minősüljön, akinek tudnia
kellett volna a kulturális javak jogellenes eredetéről, ha kellő gondossággal és körültekintéssel járt volna el
a kulturális javak megszerzésekor.

8. cikk
Forgalomba hozatal
1. A Felek biztosítják, hogy nemzeti jogukban ezen Egyezmény 3. cikke szerint ellopott vagy ezen Egyezmény 4.,
5. vagy 6. cikkében foglalt körülmények között megtalált, behozott vagy kivitt kulturális javak forgalomba hozatala
bűncselekménynek minősüljön, ha a forgalomba hozó személynek tudomása van az ilyen jogellenes eredetről.
2. A Felek megfontolják az annak biztosításához szükséges intézkedések megtételét, hogy a jelen cikk
1. bekezdésében foglalt magatartás olyan forgalomba hozó személy esetében is bűncselekménynek minősüljön,
akinek tudnia kellett volna a kulturális javak jogellenes eredetéről, ha kellő gondossággal és körültekintéssel járt
volna el a kulturális javak forgalomba hozatalakor.

9. cikk
Okmányok meghamisítása
A Felek biztosítják, hogy nemzeti jogukban a kulturális javakhoz kapcsolódó hamis és hamisított dokumentumok
készítése bűncselekménynek minősüljön, ha e cselekmények célja az, hogy a javakat legális eredetűként
tüntessék fel.

10. cikk
Megsemmisítés és rongálás
1. A Felek biztosítják, hogy nemzeti jogukban bűncselekménynek minősüljön az alábbi magatartások szándékos
elkövetése:
a.
ingó vagy ingatlan kulturális örökségi elemek jogellenes megsemmisítése vagy megrongálása, a kulturális
örökségi elemek tulajdonjogától függetlenül;
b.
ingó vagy ingatlan kulturális örökségi elemek bármely részének részben vagy egészben történő jogellenes
eltávolítása az Egyezmény 5., 6. és 8. cikkében foglalt körülmények között történő behozatala, kivitele vagy
forgalomba hozatala céljából.
2. Bármely Állam az Egyezmény aláírásakor vagy a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányának
letétbe helyezésekor az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban kijelentheti, hogy fenntartja a jogot arra,
hogy a jelen cikk 1. bekezdését ne alkalmazza, illetve csak speciális esetekben vagy feltételek között alkalmazza
olyan esetekben, amikor az ingó vagy ingatlan kulturális örökségi elemeket azok tulajdonosa semmisíti meg vagy
rongálja meg, vagy ha a megsemmisítés vagy megrongálás a tulajdonos beleegyezésével történik.

11. cikk
Bűnsegély vagy felbujtás és kísérlet
1. A Felek biztosítják, hogy szándékos elkövetés esetén nemzeti jogukban bűncselekménynek minősüljön a bűnsegély
vagy felbujtás az ezen Egyezményben meghatározott bűncselekmények elkövetésével összefüggésben.
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2. A Felek biztosítják, hogy szándékos elkövetés esetén nemzeti jogukban bűncselekménynek minősüljön ezen
Egyezményben meghatározott bűncselekmények elkövetésének kísérlete – a 4. cikk 1. bekezdésének a. pontjában,
valamint a 8. cikkben meghatározott bűncselekmények kivételével.
3. Bármely Állam az Egyezmény aláírásakor vagy a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányának
letétbe helyezésekor az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban kijelentheti, hogy fenntartja a jogot
arra, hogy a jelen cikk 1. bekezdésében foglalt rendelkezést a 4. cikk 1. bekezdésének a. pontjában meghatározott
bűncselekmények vonatkozásában ne alkalmazza, vagy csak speciális esetekben vagy feltételek között alkalmazza.

12. cikk
Joghatóság
1. Minden Fél megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az ezen Egyezményben meghatározott
bűncselekmények esetében megállapítsa joghatóságát, ha a bűncselekményt:
a.
saját területén;
b.
az adott Fél zászlaja alatt közlekedő hajó fedélzetén;
c.
az adott Fél joga alapján lajstromba vett repülőgép fedélzetén; vagy
d.
saját állampolgára részéről
követik el.
2. Minden Fél megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az ezen Egyezményben meghatározott
bűncselekmények esetében megállapítsa joghatóságát, ha az állítólagos elkövető a területén tartózkodik, és
kizárólag állampolgársága miatt nem adható ki más államnak.
3. Bármely Állam az Egyezmény aláírásakor vagy a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányának
letétbe helyezésekor az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban kijelentheti, hogy fenntartja a jogot arra,
hogy a jelen cikk 1. bekezdésének d. pontjában lefektetett joghatósági szabályt ne alkalmazza, vagy csak speciális
esetekben vagy feltételek között alkalmazza.
4. Ha egy állítólagosan elkövetett bűncselekmény vonatkozásában ezen Egyezmény alapján több Fél jelent be
joghatósági igényt, akkor az érintett Felek adott esetben egyeztetnek egymással a büntetőeljárás lefolytatása
szempontjából legmegfelelőbb joghatóság megállapítása céljából.
5. Ezen Egyezmény – a nemzetközi jog általános szabályainak sérelme nélkül – nem zárja ki, hogy valamely Fél saját
nemzeti joga alapján gyakorolja a büntető joghatóságot.

13. cikk
Jogi személyek felelőssége
1. A Felek biztosítják, hogy a jogi személyek felelősségre vonhatók legyenek az ezen Egyezményben meghatározott
olyan bűncselekményért, amelyet a jogi személynél vezető beosztásban lévő természetes személy akár egyénileg,
akár a jogi személy valamely szervének tagjaként a jogi személy javára,
a.
a jogi személy képviseletére való jogosultság;
b.
a jogi személy nevében történő döntéshozatalra való felhatalmazás;
c.
a jogi személyen belüli ellenőrzés gyakorlására való felhatalmazás;
alapján követ el.
2. A jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott eseteken kívül a Felek biztosítják, hogy a jogi személyek felelősségre
vonhatók legyenek abban az esetben, ha az Egyezményben meghatározott valamely bűncselekmény jogi személy
javára történő, a jogi személy alárendeltségében eljáró természetes személy általi elkövetését az 1. bekezdésben
említett természetes személy által gyakorolt felügyelet vagy ellenőrzés hiánya tette lehetővé.
3. A Fél jogelveitől függően, a jogi személyek felelőssége büntetőjogi, polgári jogi vagy közigazgatási jogi felelősség
lehet.
4. Ez a felelősség nem érinti a bűncselekményt elkövető természetes személy büntetőjogi felelősségét.

14. cikk
Szankciók és intézkedések
1. A Felek biztosítják, hogy az ezen Egyezményben meghatározott bűncselekményeket elkövető természetes
személyek a bűncselekmény súlyát figyelembe vevő hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyenek
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büntethetők. Az ezen Egyezmény 4. cikk 1. bekezdés a. pontjában, valamint 5. cikk 1. bekezdés b. és c. pontjában
említett bűncselekmények kivételével a szankciókba az olyan szabadságtól megfosztással járó büntetéseket is bele
kell érteni, amelyek kiadatást vonhatnak maguk után.
2. A Felek biztosítják, hogy az ezen Egyezmény 13. cikke alapján felelősségre vont jogi személyek olyan hatékony,
arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyenek büntethetők, amelyek büntetőjogi vagy nem büntetőjogi
pénzbeli szankciókat, valamint egyéb intézkedéseket is magukban foglalhatnak, úgymint:
a.
ideiglenes vagy végleges eltiltás üzleti tevékenység gyakorlásától;
b.
kizárás állami kedvezményekből és támogatásokból;
c.
bírósági felügyelet alá helyezés;
d.
a jogi személy bíróság általi megszüntetése.
3. A Felek megteszik a nemzeti joguk szerint szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket annak érdekében, hogy:
a.
az ezen Egyezményben említett bűncselekmények elkövetéséhez használt eszközök;
b.
az ilyen bűncselekményekből származó bevételek, illetve az azok helyébe lépett azonos értékű javak
lefoglalását és elkobzását lehetővé tegyék.
4. A Felek vállalják, hogy amennyiben a büntetőeljárás során kulturális javak kerülnek lefoglalásra, de az eljárásban
már nincs szükség ezen javakra, akkor a javak azon államnak történő átadásáról szóló döntés meghozatalakor,
amely állam az adott javakat az ezen Egyezmény 2. cikkével összhangban kifejezetten kulturális örökségi elemként
minősítette, határozta, vagy jelölte meg, a Felek – szükség szerint – büntető eljárásjogukat, egyéb nemzeti jogukat,
vagy az alkalmazandó nemzetközi szerződéseket alkalmazzák.

15. cikk
Súlyosító körülmények
A Felek biztosítják, hogy az ezen Egyezményben meghatározott bűncselekmények miatti szankciók kiszabása
során az alábbi körülményeket – a nemzeti jog releváns rendelkezéseivel összhangban – súlyosító körülményként
lehessen figyelembe venni akkor, ha e körülmények nem tartoznak a bűncselekmény tényállási elemei közé:
a.
a bűncselekményt olyan személy követte el, aki visszaélt a szakemberként belé vetett bizalommal;
b.
a bűncselekményt az ingó vagy ingatlan kulturális örökségi elemek megőrzésével és védelmével megbízott
közhivatalnok úgy követte el, hogy indokolatlan előny vagy annak ígérete megszerzésének érdekében
szándékosan tartózkodott attól, hogy megfelelően teljesítse feladatait;
c.
a bűncselekményt bűnszervezetben követték el;
d.
az elkövetőt korábban már elítélték az ezen Egyezményben említett bűncselekmények miatt.

16. cikk
Másik Fél által hozott korábbi ítéletek
A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket annak lehetővé tétele érdekében, hogy a szankciók kiszabása során
az ezen Egyezményben meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatban a másik Fél által hozott jogerős ítéletek
figyelembe vehetők legyenek.

III. FEJEZET
NYOMOZÁS, BÜNTETŐELJÁRÁS ÉS ELJÁRÁSJOG
17. cikk
Eljárások kezdeményezése
A Felek megteszik a szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az ezen
Egyezményben meghatározott bűncselekmények nyomozása és az azokkal kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatása
ne függjön feljelentéstől.
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18. cikk
Nyomozás
A Felek megfontolják jogalkotási és egyéb intézkedések meghozatalát annak biztosítása érdekében, hogy
a nyomozással megbízott személyek, egységek vagy szolgálatok a kulturális örökség elemei jogellenes
kereskedelme elleni fellépés területére szakosodjanak vagy ilyen célból képzésben részesüljenek.

19. cikk
Nemzetközi együttműködés büntetőügyekben
1. A Felek ezen Egyezmény rendelkezéseivel, a vonatkozó nemzetközi és regionális jogi eszközökkel, az egységes
jogalkotás vagy viszonosság alapján létrehozott megállapodásokkal, valamint belső jogukkal összhangban a lehető
legteljesebb mértékben együttműködnek egymással az ezen Egyezményben meghatározott bűncselekményekkel
kapcsolatos nyomozások és eljárások céljából, ideértve a lefoglalást és az elkobzást is.
2. Ha a kiadatást vagy a kölcsönös bűnügyi jogsegély nyújtását szerződés meglététől függővé tevő Fél olyan Féltől
kap kiadatásra vagy kölcsönös bűnügyi jogsegélyre vonatkozó megkeresést, amellyel nincs ilyen szerződése,
akkor a megkeresett Fél – a nemzetközi jog alapján rá háruló kötelezettségekkel teljes összhangban és a nemzeti
jogában előírt feltételektől függően – ezen Egyezményt a kiadatás vagy a kölcsönös bűnügyi jogsegély
jogalapjának tekintheti az ezen Egyezményben meghatározott bűncselekmények tekintetében, és ennek érdekében
a nemzetközi szervezett bűnözés elleni ENSZ Egyezmény 16. és 18. cikkeit értelemszerűen alkalmazhatja.

IV. FEJEZET
MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS EGYÉB ADMINISZTRATÍV INTÉZKEDÉSEK
20. cikk
Nemzeti szintű intézkedések
A Felek – az alkalmazandó nemzetközi szerződésekből fakadó kötelezettségeik figyelembevétele mellett –
megfontolják jogalkotási és egyéb szükséges intézkedések meghozatalát abból a célból, hogy
a.
létrehozzanak vagy továbbfejlesszék az ezen Egyezmény 2. cikkének 2. bekezdésében meghatározott ingó és
ingatlan kulturális örökségi elemek nyilvántartásait vagy adatbázisait;
b.
a releváns nemzetközi jogi eszközökkel összhangban behozatali és kiviteli ellenőrző eljárásokat vezessenek
be, ideértve egy olyan rendszert, amelyben a kulturális javak behozatalát és kivitelét meghatározott
tanúsítványok kiállításához kötik;
c.
kellő gondosságot előíró rendelkezéseket vezessenek be a műkincs- és régiségkereskedők, az aukciós
házak és más, kulturális javak kereskedelmével foglalkozó gazdasági szereplők tekintetében, és kötelezzék
őket ügyleteik nyilvántartására. E nyilvántartásokat – a nemzeti joggal összhangban – elérhetővé kell tenni
az illetékes hatóságok számára;
d.
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos tevékenységek koordinálásának érdekében állítsanak fel egy
központi nemzeti hatóságot, vagy már létező hatóságokat ruházzanak fel ilyen jogkörrel, és vezessenek be
egyéb ilyen mechanizmusokat;
e.
lehetővé tegyék az interneten keresztül történő gyanús ügyletek vagy adásvételek nyomon követését és
bejelentését;
f.
lehetővé tegyék az illetékes hatóságok felé a régészeti örökség részét képező, véletlenül felfedezett kulturális
javak kötelező bejelentését;
g.
a nagy nyilvánosság számára az ingó és ingatlan kulturális örökségi elemek védelméről, és az ilyen javak ellen
elkövetett bűncselekmények által okozott veszélyekről szóló figyelemfelhívó kampányokat folytassanak;
h.
biztosítsák, hogy azon múzeumok és más hasonló intézmények, amelyeknek beszerzési politikája állami
ellenőrzés alatt áll, ne szerezhessenek be jogellenesen eltávolított kulturális javakat, és nyújtsanak
tájékoztatást és képzést a releváns tisztviselőknek a kulturális örökségi elemekkel kapcsolatos
bűncselekmények elleni küzdelemről;
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bátorítsák azon múzeumokat és más hasonló intézményeket, amelyek beszerzési politikája nem áll állami
ellenőrzés alatt arra, hogy tartsák be a kulturális javak beszerzésére vonatkozó etikai szabályokat, és jelentsék
a bűnüldöző hatóságoknak a kulturális javak jogellenes kereskedelmének bármely gyanúját;
bátorítsák az internetes szolgáltatásnyújtókat, az internetes platformokat és a web-alapú értékesítőket arra,
hogy a releváns szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában való részvételükkel működjenek közre
a kulturális javak jogellenes kereskedelmének megelőzésében;
megakadályozzák a szabad kikötők kulturális javak jogellenes kereskedelmére történő használatát, akár
jogalkotási intézkedésekkel, akár arra bátorítva az ilyen szabadkikötőket, hogy önszabályozás útján hozzanak
létre belső normákat, és azokat hatékonyan hajtsák végre;
javítsák az ezen Egyezményben meghatározott bűncselekmények által érintett ingó és ingatlan kulturális
örökségi elemekkel kapcsolatos információk vámügyi és a rendőri szervek felé történő továbbítását az ilyen
kulturális örökségi elemek illegális kereskedelmének megakadályozása céljából.

21. cikk
Nemzetközi szintű intézkedések
A Felek a lehető legnagyobb mértékben együttműködnek a kulturális örökségi elemek szándékos
megsemmisítésének, megrongálásának és jogellenes kereskedelmének megakadályozása, és az ilyen cselekmények
elleni küzdelem céljából. A Szerződő Felek, különösen:
a.
elősegítik az ezen Egyezményben meghatározott bűncselekmények tárgyát képező és a területükön
visszaszerzett kulturális örökségi elemek azonosításával, lefoglalásával és elkobzásával kapcsolatos
egyeztetést és információcserét;
b.
hozzájárulnak a kulturális javak jogellenes kereskedelmével kapcsolatos nemzetközi adatgyűjtéshez oly
módon, hogy megosztják és összekapcsolják az ezen Egyezményben meghatározott bűncselekmény tárgyát
képező kulturális javakról felvett nemzeti nyilvántartásokat és adatbázisokat, illetve hozzájárulnak olyan
nemzetközi nyilvántartásokhoz és adatbázisokhoz, mint az Interpol lopott műtárgyak adatbázisa;
c.
elősegítik az együttműködést a kulturális örökségi elemek bizonytalansággal vagy konfliktusokkal terhelt
időszakokban történő védelme és megőrzése érdekében is.

V. FEJEZET
NYOMONKÖVETÉSI MECHANIZMUS
22. cikk
A Felek Bizottsága
1. A Felek Bizottsága az Egyezményben részes Felek képviselőiből áll.
2. A Felek Bizottságát az Európa Tanács Főtitkára hívja össze. A Felek Bizottságának első ülését egy éven belül kell
összehívni az követően, hogy a jelen Egyezmény a tizedik aláíró állam vonatkozásában a megerősítést követően
hatályba lép. A Felek Bizottsága ezután a Felek legalább egyharmadának vagy a Főtitkár kérésére ül össze.
3. A Felek Bizottsága fogadja el saját eljárási szabályzatát.
4. A Felek Bizottságát az Európa Tanács Főtitkársága segíti hivatali feladatai elvégzésében.
5. A Felek Bizottsága javaslatot tehet a Miniszteri Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy milyen módon vonható be
megfelelő szakértelem az Egyezmény hatékony végrehajtásának támogatására.

23. cikk
Egyéb képviselők
1. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, a Büntetőjogi Kérdésekkel Foglalkozó Európai Bizottság (CDPC) és
a Kultúráért, Örökségért és Tájért Felelős Irányítóbizottság (CDCPP) – a multiszektorális és multidiszciplináris
megközelítéshez való hozzájárulásként – egy-egy képviselőt jelöl a Felek Bizottságába.
2. A Miniszteri Bizottság – a Felek Bizottságával folytatott egyeztetést követően – az Európa Tanács más szerveit is
felkérheti arra, hogy képviselőt jelöljenek a Felek Bizottságába.
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3. A releváns nemzetközi szervezetek képviselői – az Európa Tanács vonatkozó szabályaiban meghatározott eljárás
lefolytatása után – megfigyelőként részt vehetnek a Felek Bizottságában.
4. A Felek releváns hivatalos szerveinek a képviselői – az Európa Tanács vonatkozó szabályaiban meghatározott eljárás
lefolytatása után – megfigyelőként részt vehetnek a Felek Bizottságában.
5. A civil társadalom, különösen a nem kormányzati szervek képviselői – az Európa Tanács vonatkozó szabályaiban
meghatározott eljárás lefolytatása után – megfigyelőként részt vehetnek a Felek Bizottságában.
6. A jelen cikk 2–5. bekezdéseiben említett képviselők kijelölésekor biztosítani kell a különböző ágazatok és
tudományágak kiegyensúlyozott képviseletét.
7. A fenti 1–5. bekezdéseknek megfelelően kijelölt képviselők szavazati jog nélkül vesznek részt a Felek Bizottságának
ülésein.

24. cikk
A Felek Bizottságának feladatai
1. A Felek Bizottsága figyelemmel kíséri ezen Egyezmény végrehajtását. Ezen Egyezmény végrehajtásának értékelésére
szolgáló eljárást a Felek Bizottságának eljárási szabályzata határozza meg.
2. A Felek Bizottsága az információk, tapasztalatok és jó gyakorlatok összegyűjtését, elemzését és államok közötti
cseréjét is elősegíti annak érdekében, hogy javítsa az államok kulturális javak jogellenes kereskedelmének
megakadályozására és az ilyen kereskedelem elleni fellépésre való képességét. A Bizottság igénybe veheti az Európa
Tanács egyéb releváns bizottságainak és szervezeteinek szakértelmét.
3. Továbbá, amennyiben annak helye van, akkor a Felek Bizottsága:
a.
elősegíti ezen Egyezmény hatékony alkalmazását és végrehajtását, ideértve az esetlegesen felmerülő
problémák, valamint az ezen Egyezmény alapján tett nyilatkozatok és fenntartások hatásainak feltárását;
b.
véleményt nyilvánít az ezen Egyezmény alkalmazását érintő bármely kérdésben, és elősegíti a jelentős jogi,
szakpolitikai vagy technológiai fejleményekkel kapcsolatos információcserét.
c.
konkrét ajánlásokat tesz a Felek felé ezen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatban.
4. A Büntetőjogi Kérdésekkel Foglalkozó Európai Bizottság, valamint a Kultúráért, Örökségért és Tájért Felelős
Irányítóbizottság rendszeres tájékoztatást kap a jelen cikk 1., 2. és 3. bekezdésében említett tevékenységekről.

VI. FEJEZET
KAPCSOLAT MÁS NEMZETKÖZI OKMÁNYOKKAL
25. cikk
Kapcsolat más nemzetközi okmányokkal
1. Ezen Egyezmény nem érinti az azon nemzetközi instrumentumok rendelkezéseiből fakadó jogokat és
kötelezettségeket, amelyeknek az ezen Egyezményben részes Felek a szerződő felei vagy leendő szerződő felei, és
amelyek az ezen Egyezményben szabályozott kérdésekkel kapcsolatosan tartalmaznak rendelkezéseket. Azonban,
ha a Felek az ezen Egyezményben szabályozott kérdések tekintetében az Egyezményben foglalt szabályozástól
eltérően rendezik kapcsolataikat, akkor ezt olyan módon kell tenniük, ami nem összeegyeztethetetlen ezen
Egyezmény célkitűzéseivel és elveivel.
2. Az Egyezményben részes Felek az Egyezmény rendelkezéseinek kiegészítése vagy megerősítése, illetve az abban
foglalt elvek alkalmazásának elősegítése céljából két- vagy többoldalú megállapodásokat köthetnek egymással
az ezen Egyezményben szabályozott kérdésekről.

VII. FEJEZET
AZ EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSA
26. cikk
Módosítások
1. Ezen Egyezmény módosítására bármely Fél által előterjesztett javaslatot közölni kell az Európa Tanács Főtitkárával,
aki a javaslatot megküldi az Európa Tanács tagállamainak, az Egyezmény kidolgozásában részt vett, az Európa
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Tanácsban tagsággal nem rendelkező államoknak, valamint a 28. cikk rendelkezései alapján az Egyezményhez
csatlakozott, illetve az Egyezményhez való csatlakozásra felkért államoknak.
A javasolt módosítást közölni kell a Büntetőjogi Kérdésekkel Foglalkozó Európai Bizottsággal, valamint a Kultúráért,
Örökségért és Tájért Felelős Irányítóbizottsággal, amelyek a javasolt módosítással kapcsolatos véleményüket
a Felek Bizottsága elé terjesztik.
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága fontolóra veszi a javasolt módosítást és a Felek Bizottsága által beterjesztett
véleményt, és az ezen Egyezményben részes, az Európa Tanácsban tagsággal nem rendelkező államokkal folytatott
egyeztetést követően az Európa Tanács Alapokmánya 20. cikkének d. pontjában előírt többséggel elfogadhatja
a módosítást.
A Miniszteri Bizottság által a jelen cikk 3. bekezdésével összhangban elfogadott módosítás szövege elfogadás
céljából megküldésre kerül a Felek részére.
A jelen cikk 3. bekezdésével összhangban elfogadott módosítás az azon naptól számított egy hónapos időszak
lejártát követő hónap első napján lép hatályba, amely napon az összes Fél tájékoztatta a Főtitkárt a módosítás
elfogadásáról.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. cikk
Aláírás és hatálybalépés
1. Ezen Egyezmény nyitva áll aláírásra az Európa Tanács tagállamai, valamint az Európa Tanácsban tagsággal nem
rendelkező azon államok részére, amelyek részt vettek az Egyezmény kidolgozásában.
2. Ezen Egyezmény megerősítéshez, elfogadáshoz vagy jóváhagyáshoz kötött. A megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó
okiratokat az Európa Tanács Főtitkáránál kell letétbe helyezni.
3. Ezen Egyezmény azt a hónapot követő hónap első napján lép hatályba, amelyben letelt a három hónapos
időszak azt követően, hogy öt aláíró állam, köztük az Európa Tanács legalább három tagállama, az előző bekezdés
rendelkezéseinek megfelelően kifejezésre juttatta, hogy magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Egyezményt.
4. Azon aláíró államok vonatkozásában, amelyek a későbbiekben fejezik ki, hogy magukra nézve kötelező érvényűnek
tekintik az Egyezményt, az Egyezmény azt a hónapot követő hónap első napján lép hatályba, amelyben letelt
a megerősítő, az elfogadó vagy a jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő három hónapos időszak.

28. cikk
Csatlakozás az Egyezményhez
1. Az Egyezmény hatálybalépését követően az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága – az Egyezményben részes Felekkel
folytatott egyeztetést és a részes Felek egyhangú hozzájárulásának beszerzését követően, az Európa Tanács
Alapokmánya 20. cikkének d. pontjában meghatározott többséggel hozott határozattal és a Miniszteri Bizottságban
részvételi joggal rendelkező részes Felek képviselőinek egyhangú szavazatával – felkérhet bármely olyan, az Európa
Tanácsban tagsággal nem rendelkező államot, amely az Egyezmény kidolgozásában nem vett részt, hogy
csatlakozzon az Egyezményhez.
2. A csatlakozó államok vonatkozásában az Egyezmény azt a hónapot követő hónap első napján lép hatályba,
amelyben letelt a három hónap azt az időpontot követően, hogy a csatlakozási okiratot letétbe helyezték az Európa
Tanács főtitkáránál.

29. cikk
Területi alkalmazás
1. Az Egyezmény aláírásakor vagy a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratának letétbe
helyezésekor bármely Fél meghatározhatja azt a területet vagy területeket, amelyen vagy amelyeken az Egyezmény
alkalmazandó.
2. Az Európa Tanács Főtitkárának címzett nyilatkozatban bármely Fél bármely későbbi időpontban kiterjesztheti
ezen Egyezmény alkalmazását a nyilatkozatban meghatározott bármely más olyan területre, amelynek nemzetközi
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kapcsolataiért felelős, vagy amely részéről felhatalmazással rendelkezik kötelezettségvállalásra. Az ilyen terület
vonatkozásában az Egyezmény a nyilatkozat Főtitkár általi kézhezvételének időpontjától számított három hónapos
időszak lejártát követő hónap első napján lép hatályba.
3. Az előző két bekezdés alapján tett nyilatkozat az abban meghatározott bármely terület vonatkozásában az Európa
Tanács Főtitkárához címzett értesítéssel vonható vissza. A visszavonás az értesítés Főtitkár általi kézhezvételének
időpontjától számított három hónapos időszak lejártát követő hónap első napján lép hatályba.

30. cikk
Fenntartások
1. Az Egyezmény aláírásakor vagy a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratának letétbe
helyezésekor bármely állam kijelentheti, hogy élni kíván az Egyezmény 4., 5., 10., 11. cikkében, valamint a 12. cikk
3. bekezdésében foglalt fenntartással vagy fenntartásokkal. Ezen Egyezmény rendelkezései tekintetében egyéb
fenntartás nem tehető,
2. A fenntartást tett Fél az Európa Tanács Főtitkárának címzett nyilatkozatban bármely időpontban részben vagy
egészben visszavonhatja a fenntartást. A visszavonás az értesítés Főtitkár általi kézhezvételének napján válik
hatályossá.
3. Ezen Egyezmény valamely rendelkezése tekintetében fenntartást tett Fél nem követelheti a többi Féltől azon
rendelkezés alkalmazását; részleges vagy feltételes fenntartás esetén azonban a Fél a rendelkezés Fél általi
elfogadásának a mértékében követelheti a rendelkezés alkalmazását.

31. cikk
Felmondás
1. Ezen Egyezményt az Európa Tanács Főtitkárának címzett értesítéssel bármely Fél bármely időpontban felmondhatja.
2. A felmondás az értesítés Főtitkár általi kézhezvételének időpontjától számított hat hónapos időszak lejártát követő
hónap első napján lép hatályba.

32. cikk
Értesítések
Az Európa Tanács Főtitkára értesíti az Európa Tanács tagállamait, az Egyezmény kidolgozásában részt vett,
de az Európa Tanácsban tagsággal nem rendelkező államokat, az aláíró államokat, a részes Feleket, valamint
az Egyezményhez való csatlakozásra felkért államokat:
a.
az Egyezmény aláírásáról;
b.
a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratok letétbe helyezéséről;
c.
az Egyezmény 27. cikkének 3. és 4. bekezdése; 28. cikkének 2. bekezdése, valamint 29. cikkének 2. bekezdése
szerinti hatálybalépések időpontjairól;
d.
a 26. cikkel összhangban elfogadott módosításokról, valamint a módosítások hatálybalépésének
időpontjáról;
e.
a 30. cikk alapján tett fenntartásokról, valamint a fenntartások visszavonásáról;
f.
a 31. cikk alapján benyújtott felmondásokról;
g.
az Egyezménnyel kapcsolatos bármilyen más aktusról, nyilatkozatról, értesítésről vagy közlésről.
Fentiek hiteléül a kellő felhatalmazással rendelkező alulírottak aláírásukkal látták el ezen Egyezményt.
Készült Nikóziában, 2017. május 19-én, angol és francia nyelven, mindkét szöveg egyformán hiteles, egyetlen
példányban, amelyet az Európa Tanács irattárában kell letétbe helyezni. Az Európa Tanács Főtitkára az Egyezmény
hiteles másolatát megküldi az Európa Tanács valamennyi tagállamának, az Európa Tanácsban tagsággal nem
rendelkező azon államoknak, amelyek részt vettek az Egyezmény kidolgozásában, valamint az Egyezményhez való
csatlakozásra meghívott államoknak.
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2. melléklet a 2021. évi CXXV. törvényhez
„Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property
Nicosia, 19. V. 2017
Preamble
The member States of the Council of Europe and the other signatories to this Convention,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;
Being convinced that the diverse cultural property belonging to peoples constitutes a unique and important
testimony of the culture and identity of such peoples, and forms their cultural heritage;
Concerned that offences related to cultural property are growing and that such offences, to an increasing extent, are
leading to the destruction of the world’s cultural heritage;
Considering that unlawfully excavated and illicitly exported or imported cultural property is increasingly being sold
in many different ways, including through antique shops and auction houses, and over the internet;
Considering that organised crime is involved in the trafficking of cultural property;
Concerned that terrorist groups are involved in the deliberate destruction of cultural heritage and use the illicit
trade of cultural property as a source of financing;
Convinced of the need for a new Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property which
sets out criminal sanctions in this regard and which will replace the European Convention on Offences relating
to Cultural Property (ETS No. 119), opened for signature in Delphi on 23 June 1985;
Having regard to the European Cultural Convention (ETS No. 18, 1954), the European Convention on the Protection
of the Archaeological Heritage (ETS No. 66, 1969; ETS No. 143, revised in 1992), the Convention for the Protection
of the Architectural Heritage of Europe (ETS No. 121, 1985) and the Council of Europe Framework Convention on
the Value of Cultural Heritage for Society (CETS No. 199, 2005);
Having regard to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (ETS No. 30, 1959) and
the European Convention on Extradition (ETS No. 24, 1957);
Bearing in mind Resolution 2199 (2015) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7379th
meeting, on 12 February 2015, and in particular paragraphs 15, 16 and 17; Resolution 2253 (2015) adopted
by the Security Council of the United Nations at its 7587th meeting, on 17 December 2015, and in particular
paragraphs 14 and 15; Resolution 2322 (2016) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7831st
meeting, on 12 December 2016, and in particular paragraph 12; Resolution 2347 (2017) adopted by the Security
Council of the United Nations at its 7907th meeting, on 24 March 2017;
Bearing in mind also the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict, its First Protocol of 1954 and Second Protocol of 1999; the 1970 UNESCO Convention on the Means
of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and its
Operational Guidelines adopted in 2015 by the third Meeting of States Parties; the 1972 UNESCO Convention
concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage; the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or
Illegally Exported Cultural Objects; the 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and
the 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage;
Also bearing in mind Resolution 2057 (2015) on cultural heritage in crisis and post-crisis situations, adopted by
the Standing Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 22 May 2015;
Taking into consideration the International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses
with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences, adopted by the General Assembly of
the United Nations with its Resolution 69/196 of 18 December 2014;
Considering that the purpose of this Convention is to protect cultural property through the prevention of and
the fight against criminal offences relating to cultural property;
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Recognising that, to efficiently combat cultural property crimes, close international co-operation between Council
of Europe member States and non-member States alike should be encouraged,
Have agreed as follows:

CHAPTER I
PURPOSE, SCOPE, USE OF TERMS
Article 1
Purpose of the Convention
1. The purpose of this Convention is to:
a.
prevent and combat the destruction of, damage to, and trafficking of cultural property by providing for
the criminalisation of certain acts;
b.
strengthen crime prevention and the criminal justice response to all criminal offences relating to cultural
property;
c.
promote national and international co-operation in combating criminal offences relating to cultural property;
and thereby protect cultural property.
2. In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a follow-up
mechanism.

Article 2
Scope and use of terms
1. This Convention applies to the prevention, investigation, and prosecution of the criminal offences referred to
in this Convention relating to movable and immovable cultural property.
2. For the purposes of this Convention the term “cultural property” shall mean:
a.
in respect of movable property, any object, situated on land or underwater or removed therefrom, which is,
on religious or secular grounds, classified, defined or specifically designated by any Party to this Convention
or to the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and
Transfer of Ownership of Cultural Property, as being of importance for archaeology, prehistory, ethnology,
history, literature, art or science, and which belongs to the following categories:
(a)
rare collections and specimens of fauna, flora, minerals and anatomy, and objects of
palaeontological interest;
(b)
property relating to history, including the history of science and technology and military and
social history, to the life of national leaders, thinkers, scientists and artists and to events of national
importance;
(c)
products of archaeological excavations (including regular and clandestine) or of archaeological
discoveries;
(d)
elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been dismembered;
(e)
antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins and engraved seals;
(f )
objects of ethnological interest;
(g)
property of artistic interest, such as:
(i)
pictures, paintings and drawings produced entirely by hand on any support and in any
material (excluding industrial designs and manufactured articles decorated by hand);
(ii)
original works of statuary art and sculpture in any material;
(iii)
original engravings, prints and lithographs;
(iv)
original artistic assemblages and montages in any material;
(h)
rare manuscripts and incunabula, old books, documents and publications of special interest
(historical, artistic, scientific, literary, etc.) singly or in collections;
(i)
postage, revenue and similar stamps, singly or in collections;
(j)
archives, including sound, photographic and cinematographic archives;
(k)
articles of furniture more than one hundred years old and old musical instruments;
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b.
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in respect of immovable property, any monument, group of buildings, site or structure of any other kind,
whether situated on land or underwater, which is, on religious or secular grounds, defined or specifically
designated by any Party to this Convention or by any Party to the 1970 UNESCO Convention as being of
importance for archaeology, prehistory, ethnology, history, art or science or listed in accordance with Article 1
and Article 11 (paragraphs 2 or 4) of the 1972 UNESCO Convention concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage.

CHAPTER II
SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW
Article 3
Theft and other forms of unlawful appropriation
Each Party shall ensure that the offence of theft and other forms of unlawful appropriation as set out in their
domestic criminal law apply to movable cultural property.

Article 4
Unlawful excavation and removal
1. Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when
committed intentionally:
a.
the excavation on land or under water in order to find and remove cultural property without
the authorisation required by the law of the State where the excavation took place;
b.
the removal and retention of movable cultural property excavated without the authorisation required by
the law of the State where the excavation took place;
c.
the unlawful retention of movable cultural property excavated in compliance with the authorisation required
by the law of the State where the excavation took place.
2. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves
the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in
paragraph 1 of this article.

Article 5
Illegal importation
1. Each Party shall ensure that, when committed intentionally, the importation of movable cultural property,
the importation of which is prohibited pursuant to its domestic law on the grounds that it has been:
a.
stolen in another State;
b.
excavated or retained under circumstances described in Article 4 of this Convention; or
c.
exported in violation of the law of the State that has classified, defined or specifically designated such
cultural property in accordance with Article 2 of this Convention,
constitutes a criminal offence under its domestic law where the offender knew that the cultural property had been
stolen, excavated or exported in violation of the law of that other State.
2. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves
the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in
paragraph 1 of the present article.

9642

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 208. szám

Article 6
Illegal exportation
1. Each Party shall ensure that the exportation of movable cultural property, if the exportation is prohibited or carried
out without authorisation pursuant to its domestic law, constitutes a criminal offence under its domestic law, when
committed intentionally.
2. Each Party shall consider taking the necessary measures to apply paragraph 1 of the present article also in respect of
movable cultural property that had been illegally imported.

Article 7
Acquisition
1. Each Party shall ensure that the acquisition of movable cultural property that has been stolen in accordance
with Article 3 of this Convention or has been excavated, imported or exported under circumstances described in
Articles 4, 5 or 6 of this Convention constitutes a criminal offence under its domestic law where the person knows of
such unlawful provenance.
2. Each Party shall consider taking the necessary measures to ensure that the conduct described in paragraph 1 of
the present article constitutes a criminal offence also in the case of a person who should have known of the cultural
property’s unlawful provenance if he or she had exercised due care and attention in acquiring the cultural property.

Article 8
Placing on the market
1. Each Party shall ensure that the placing on the market of movable cultural property that has been stolen in
accordance with Article 3 of this Convention or has been excavated, imported or exported under circumstances
described in Articles 4, 5 or 6 of this Convention constitutes a criminal offence under its domestic law where
the person knows of such unlawful provenance.
2. Each Party shall consider taking the necessary measures to ensure that the conduct described in paragraph 1 of
this article constitutes a criminal offence also in the case of a person who should have known of the cultural
property’s unlawful provenance if he or she had exercised due care and attention in placing the cultural property on
the market.

Article 9
Falsification of documents
Each Party shall ensure that the making of false documents and the act of tampering with documents relating to
movable cultural property constitute criminal offences under its domestic law, where these actions are intended to
present the property as having licit provenance.

Article 10
Destruction and damage
1. Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when
committed intentionally:
a.
the unlawful destruction or damaging of movable or immovable cultural property, regardless of
the ownership of such property;
b.
the unlawful removal, in whole or in part, of any elements from movable or immovable cultural property,
with a view to importing, exporting or placing on the market these elements under the circumstances
described in Articles 5, 6 and 8 of this Convention.
2. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves
the right not to apply paragraph 1 of the present article, or to apply it only in specific cases or conditions in
cases where the cultural property has been destroyed or damaged by the owner of the cultural property or with
the owner’s consent.
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Article 11
Aiding or abetting and attempt
1. Each Party shall ensure that the intentional aiding or abetting the commission of a criminal offence referred to in
this Convention also constitutes a criminal offence under its domestic law.
2. Each Party shall ensure that the intentional attempt to commit any of the criminal offences referred to in this
Convention with the exception of those defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a and in Article 8 also
constitutes a criminal offence under its domestic law.
3. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves
the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, the provision of paragraph 1 of the present
article in respect of offences defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a.

Article 12
Jurisdiction
1. Each Party shall take the necessary measures to establish jurisdiction over the criminal offences referred to
in this Convention, when the offence is committed:
a.
in its territory;
b.
on board a ship flying the flag of that Party;
c.
on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
d.
by one of its nationals.
2. Each Party shall take the necessary measures to establish jurisdiction over any criminal offence referred to
in this Convention, when the alleged offender is present in its territory and cannot be extradited to another State,
solely on the basis of his or her nationality.
3. Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves
the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, the jurisdiction rules laid down in paragraph 1,
sub-paragraph d of the present article.
4. Where more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence in accordance with this Convention,
the Parties concerned shall, where appropriate, consult each other with a view to determining the most appropriate
jurisdiction for prosecution.
5. Without prejudice to the general rules of international law, this Convention shall not exclude any criminal
jurisdiction exercised by a Party in accordance with its domestic law.

Article 13
Liability of legal persons
1. Each Party shall ensure that legal persons can be held liable for criminal offences referred to in this Convention,
when committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal
person, who has a leading position within that legal person, based on:
a.
a power of representation of the legal person;
b.
an authority to take decisions on behalf of the legal person;
c.
an authority to exercise control within the legal person.
2. Apart from the cases provided for in paragraph 1 of the present article, each Party shall ensure that a legal
person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1
of the present article has made possible the commission of a criminal offence referred to in this Convention for
the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.
3. Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.
4. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of a natural person who has committed the offence.
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Article 14
Sanctions and measures
1. Each Party shall ensure that the criminal offences referred to in this Convention, when committed by natural
persons, are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which take into account
the seriousness of the offence. These sanctions shall include, except for offences defined in Article 4, paragraph 1,
sub-paragraph a and in Article 5, paragraph 1, sub-paragraphs b and c of this Convention, penalties involving
deprivation of liberty that may give rise to extradition.
2. Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 13 of this Convention are subject
to effective, proportionate and dissuasive sanctions, which shall include criminal or non-criminal monetary
sanctions, and could include other measures, such as:
a.
temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity;
b.
exclusion from entitlement to public benefits or aid;
c.
placing under judicial supervision;
d.
a judicial winding-up order.
3. Each Party shall take the necessary legislative and other measures, in accordance with domestic law, to permit
seizure and confiscation of the:
a.
instrumentalities used to commit criminal offences referred to in this Convention;
b.
proceeds derived from such offences, or property whose value corresponds to such proceeds.
4. Each Party shall, where cultural property has been seized in the course of criminal proceedings but is no longer
required for the purposes of these proceedings, undertake to apply, where appropriate, its criminal procedural
law, other domestic law or applicable international treaties when deciding to hand over that property to the State
that had specifically designated, classified or defined it as cultural property in accordance with Article 2 of
this Convention.

Article 15
Aggravating circumstances
Each Party shall ensure that the following circumstances, in so far as they do not already form part of the constituent
elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of domestic law, be taken into
consideration as aggravating circumstances in determining the sanctions in relation to the criminal offences
referred to in this Convention:
a.
the offence was committed by persons abusing the trust placed in them in their capacity as professionals;
b.
the offence was committed by a public official tasked with the conservation or the protection of movable
or immovable cultural property, if he or she has intentionally refrained from properly performing his or her
duties with a view to obtaining an undue advantage or a prospect thereof;
c.
the offence was committed in the framework of a criminal organisation;
d.
the perpetrator has previously been convicted of the offences referred to in this Convention.

Article 16
Previous sentences passed by another Party
Each Party shall take the necessary measures to provide for the possibility to take into account final sentences
passed by another Party in relation to the criminal offences referred to in this Convention when determining
the sanctions.
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CHAPTER III
INVESTIGATION, PROSECUTION AND PROCEDURAL LAW
Article 17
Initiation of proceedings
Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that investigations or prosecution of
criminal offences referred to in this Convention should not be subordinate to a complaint.

Article 18
Investigations
Each Party shall consider taking legislative and other measures to ensure that persons, units or services in charge of
investigations are specialised in the field of combating the trafficking of cultural property or that persons are trained
for this purpose.

Article 19
International co-operation in criminal matters
1. The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention and in pursuance
of relevant applicable international and regional instruments and arrangements agreed on the basis of uniform
legislation or reciprocity and their domestic law, to the widest extent possible, for the purpose of investigations or
proceedings concerning the criminal offences referred to in this Convention, including seizure and confiscation.
2. If a Party that makes extradition or mutual legal assistance in criminal matters conditional on the existence
of a treaty receives a request for extradition or legal assistance in criminal matters from a Party with which it
has no such a treaty, it may, acting in full compliance with its obligations under international law and subject to
the conditions provided for by the domestic law of the requested Party, consider this Convention as the legal basis
for extradition or mutual legal assistance in criminal matters in respect of the offences referred to in this Convention
and may apply, mutatis mutandis, Articles 16 and 18 of the United Nations Convention on Transnational Organized
Crime to this effect.

CHAPTER IV
PREVENTIVE MEASURES AND OTHER ADMINISTRATIVE MEASURES
Article 20
Measures at domestic level
Each Party should, taking into account its obligations under applicable international treaties, consider taking
the legislative and other necessary measures to:
a.
establish or develop inventories or databases of its cultural property defined under Article 2, paragraph 2, of
this Convention;
b.
introduce import and export control procedures, in accordance with the relevant international instruments,
including a system whereby the importation and exportation of movable cultural property are subject to
the issuance of specific certificates;
c.
introduce due diligence provisions for art and antiquity dealers, auction houses and others involved in
the trade in cultural property, and introduce an obligation to establish records of their transactions. These
records should be made available to the competent authorities in accordance with domestic law;
d.
establish a central national authority or empower existing authorities and putting in place other mechanisms
for co-ordinating the activities related to the protection of cultural property;
e.
enable the monitoring and reporting of suspicious dealings or sales on the internet;
f.
enable the mandatory reporting to the competent authorities of the discovery by chance of cultural property
of the archaeological heritage;
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g.
h.

i.

j.

k.

l.

promote awareness-raising campaigns addressed to the general public about the protection of cultural
property and the dangers posed by the crimes against it;
ensure that museums and similar institutions whose acquisition policy is under State control do not
acquire illicitly removed cultural property, and provide information and training for the relevant officials on
the prevention of and fight against cultural property-related crimes;
encourage museums and similar institutions, whose acquisition policy is not under State control, to comply
with existing ethical rules on the acquisition of movable cultural property and report to law enforcement
authorities any suspected trafficking of cultural property;
encourage internet service providers, internet platforms and web-based sellers to co-operate in preventing
the trafficking of cultural property by participating in the elaboration and implementation of relevant
policies;
prevent free ports from being used for the purpose of trafficking of cultural property either through
legislative measures or by encouraging them to establish and effectively implement internal norms through
self-regulation;
improve the dissemination of information relating to any cultural property that has been the subject of an
offence as defined by this Convention to its customs and police authorities in order to prevent the trafficking
of this cultural property.

Article 21
Measures at international level
Each Party shall co-operate to the widest extent possible for the purpose of preventing and fighting the intentional
destruction of, damage to, and trafficking of cultural property. In particular, the States Parties should:
a.
promote consultation and exchange of information as regards the identification, seizure and confiscation
of cultural property that has been the subject of an offence defined by this Convention and that has been
recovered within their territory;
b.
contribute to international data collection on trafficking of movable cultural property by sharing or
interconnecting national inventories or databases on cultural property that has been the subject of an
offence defined by this Convention, and/or contributing to international inventories or databases, such as
the Interpol database on stolen works of art;
c.
facilitate co-operation for the purpose of also protecting and preserving cultural property in times of
instability or conflict.

CHAPTER V
FOLLOW-UP MECHANISM
Article 22
Committee of the Parties
1. The Committee of the Parties shall be composed of representatives of the Parties to the Convention.
2. The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting
shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention for the tenth signatory
having ratified it. It shall subsequently meet whenever at least one third of the Parties or the Secretary General so
requests.
3. The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.
4. The Committee of the Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out its
functions.
5. The Committee of the Parties may propose to the Committee of Ministers appropriate ways to engage relevant
expertise in support of the effective implementation of this Convention.
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Article 23
Other representatives
1. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the European Committee on Crime Problems (CDPC)
and the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape (CDCPP) shall each appoint a representative to
the Committee of the Parties in order to contribute to a multisectoral and multidisciplinary approach.
2. The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to appoint a representative to the Committee
of the Parties, after consultation with the committee.
3. Representatives of relevant international bodies may be admitted as observers to the Committee of the Parties
following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
4. Representatives of relevant official bodies of the Parties may be admitted as observers to the Committee of
the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
5. Representatives of civil society, and in particular non-governmental organisations, may be admitted as observers to
the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
6. In the appointment of representatives under paragraphs 2 to 5 of the present article, a balanced representation of
the different sectors and disciplines shall be ensured.
7. Representatives appointed in accordance with paragraphs 1 to 5 of this article shall participate in meetings of
the Committee of the Parties without the right to vote.

Article 24
Functions of the Committee of the Parties
1. The Committee of the Parties shall monitor the implementation of this Convention. Its rules of procedure shall
determine the procedure for evaluating the implementation of this Convention.
2. The Committee of the Parties shall also facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience
and good practice between States to improve their capacity to prevent and combat trafficking in cultural property.
The committee may avail itself of the expertise of other relevant Council of Europe committees and bodies.
3. Furthermore, the Committee of the Parties shall, where appropriate:
a.
facilitate the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any
problems that may arise and the effects of any declaration or reservation made under this Convention;
b.
express an opinion on any question concerning the application of this Convention and facilitate
the exchange of information on significant legal, policy or technological developments;
c.
make specific recommendations to Parties concerning the implementation of this Convention.
4. The European Committee on Crime Problems and the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape shall
be kept periodically informed about the activities mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article.

CHAPTER VI
RELATIONSHIP WITH OTHER INTERNATIONAL INSTRUMENTS
Article 25
Relationship with other international instruments
1. This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of other international
instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain
provisions on matters governed by this Convention. However, where Parties establish their relations in respect of
the matters dealt with in the present Convention other than as regulated therein, they shall do so in a manner that is
not inconsistent with the Convention’s objectives and principles.
2. The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters
dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating
the application of the principles embodied in it.
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CHAPTER VII
AMENDMENTS TO THE CONVENTION
Article 26
Amendments
1. Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary
General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe,
the non-member States which have participated in its elaboration and to any State which has acceded to, or has
been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 28.
2. Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems and
the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape, which shall submit to the Committee of the Parties
their opinions on that proposed amendment.
3. The Committee of Ministers of the Council of Europe shall consider the proposed amendment and the opinion
submitted by the Committee of Parties and, after having consulted the Parties to this Convention that are not
members of the Council of Europe, may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of
the Statute of the Council of Europe.
4. The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article
shall be forwarded to the Parties for acceptance.
5. Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of
the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed
the Secretary General that they have accepted it.

CHAPTER VIII
FINAL CLAUSES
Article 27
Signature and entry into force
1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the non-member
States which have participated in its elaboration.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three
months after the date on which five Signatories, including at least three member States of the Council of Europe,
have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding
paragraph.
4. In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter
into force, in its respect, on the first day of the month following the expiration of a period of three months after
the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 28
Accession to the Convention
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after
consulting the Contracting States to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any
non-member State of the Council of Europe which has not participated in the elaboration of the Convention
to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20 d of the Statute of
the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on
the Committee of Ministers.
2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following
the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with
the Secretary General of the Council of Europe.
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Article 29
Territorial application
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
2. Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe,
extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose
international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such
territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of
three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in any
such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three
months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 30
Reservations
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided for in Articles 4, 5, 10, 11 and 12,
paragraph 3, of this Convention. No other reservation may be made in respect of any provision of this Convention.
2. Each Party which has made a reservation may, at any time, withdraw it entirely or partially by a notification
addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect from the date of
the receipt of such notification by the Secretary General.
3. A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim the application of
that provision by any other Party; it may, however, if the reservation is partial or conditional, claim the application of
that provision in so far as it has itself accepted it.

Article 31
Denunciation
1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General
of the Council of Europe.
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of
six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 32
Notifications
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe,
the non-member States which have participated in its elaboration, any Signatory, any Contracting State and any
other State which has been invited to accede to this Convention of:
a.
any signature;
b.
the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
c.
any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 27, paragraphs 3 and 4; Article 28,
paragraph 2, and Article 29, paragraph 2;
d.
any amendment adopted in accordance with Article 26 and the date on which such an amendment enters
into force;
e.
any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of Article 30;
f.
any denunciation made in pursuance of Article 31;
g.
any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention.
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In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.
Done at Nicosia, this 19th day of May 2017, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single
copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of
Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States
which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to this Convention.

3. melléklet a 2021. évi CXXV. törvényhez
1. Az Egyezmény 4. Cikk 1. bekezdéséhez tett fenntartás hiteles angol nyelvű szövege a következő:
„Hungary reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conducts
described in Article 4 paragraph 1 sub-paragraph a on the basis of Article 4 paragraph 2 of the Convention,
provided that the conduct carried out does not constitute a criminal offence under section 4 of Act C of 2012 on
the Criminal Code.”
2. Az Egyezmény 4. Cikk 1. bekezdéséhez tett fenntartás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Az Egyezmény 4. cikk 2. bekezdése értelmében Magyarország fenntartja a jogot arra, hogy a 4. cikk 1. bekezdés
a. pontjában meghatározott magatartásokra ne büntetőjogi, hanem büntetőjogon kívüli szankciókat rendeljen
alkalmazni, ha a megvalósított cselekmény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 4. §-a értelmében
nem minősül bűncselekménynek.”

4. melléklet a 2021. évi CXXV. törvényhez
1. Az Egyezmény 5. Cikk 1. bekezdéséhez tett fenntartás hiteles angol nyelvű szövege a következő:
„Hungary reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conducts
described in Article 5 paragraph 1 on the basis of Article 5 paragraph 2 of the Convention, provided that
the conduct carried out does not constitute a criminal offence under section 4 of Act C of 2012 on the Criminal
Code.”
2. Az Egyezmény 5. Cikk 1. bekezdéséhez tett fenntartás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Az Egyezmény 5. cikk 2. bekezdése értelmében Magyarország fenntartja a jogot arra, hogy az 5. cikk
1. bekezdésében meghatározott magatartásokra ne büntetőjogi, hanem büntetőjogon kívüli szankciókat rendeljen
alkalmazni, ha a megvalósított cselekmény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 4. §-a értelmében
nem minősül bűncselekménynek.”
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2021. évi CXXVI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő
közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló
2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya
között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és
rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés
(a továbbiakban: 1. Kiegészítés) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az 1. Kiegészítést e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
Az 1. Kiegészítés hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § és az 1. melléklet az 1. Kiegészítés 3. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az 1. Kiegészítés, valamint a 2. §, a 3. § és az 1. melléklet 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

1. melléklet a 2021. évi CXXVI. törvényhez

„1. KIEGÉSZÍTÉS
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti
határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló
2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodáshoz
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek), azon szándéktól vezérelve,
hogy biztosítsák a külön megállapodásban rögzített feltételek szerint megvalósuló,
a Magyarország területén Drégelypalánk és a Szlovák Köztársaság területén Ipolyhídvég (Ipel’ské Predmostie) között, az V.4/20M
és az V.4/21S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,
a Magyarország területén Dunakiliti és a Szlovák Köztársaság területén Doborgaz (Dobrohost’) között, a II.3M és a II.3S számú
határjelek közötti, a Duna feletti gyalogos és kerékpáros híd,
valamint a Magyarország területén Őrhalom és a Szlovák Köztársaság területén Ipolyvarbó (Vrbovka) között, az V.18M és
az V.16/21S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd
üzemeltetésének, fenntartásának és rekonstrukciójának feltételeit,
a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak
és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én,
Budapesten aláírt Megállapodásban

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el.
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a)

b)

az 5. Cikk (1) bekezdés a következő, m) ponttal egészül ki:
„m) a Magyarország területén Drégelypalánk és a Szlovák Köztársaság területén Ipolyhídvég (Ipel’ské
Predmostie) között, az V.4/20M és az V.4/21S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,”,
az 5. Cikk (2) bekezdés a következő, k) és l) ponttal egészül ki:
„k) a Magyarország területén Dunakiliti és a Szlovák Köztársaság területén Doborgaz (Dobrohost’) között,
a II.3M és a II.3S számú határjelek közötti, a Duna feletti gyalogos és kerékpáros híd,
l) a Magyarország területén Őrhalom és a Szlovák Köztársaság területén Ipolyvarbó (Vrbovka) között,
az V.18M és az V.16/21S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,”

2. Cikk
A jelen Kiegészítés az 1. Cikkben meghatározott Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. Cikk
Jelen Kiegészítést a Szerződő Feleknek belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást
igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.
Kelt Bélában 2021. október 7. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét szöveg egyaránt
hiteles.”
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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 632/2021. (XI. 17.) Korm. rendelete
az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) 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. §		
Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi intézmény és a beteg, a beteg halála esetén annak közeli
hozzátartozója vagy örököse közötti, a szolgáltatás nyújtásával összefüggő peres és nemperes eljárásban (ideértve
a peren kívüli megállapodással kapcsolatos eljárást is) az intézmény jogi képviseletét olyan személy láthatja el,
akihez az OKFŐ hozzájárult.”
2. §		
Az R. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló
632/2021. (XI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (3) bekezdésében foglaltakat a Módr.
hatálybalépésekor folyamatban levő ügyek esetében is alkalmazni kell, azzal, hogy az egészségügyi intézmény
a Módr. hatálybalépését követő 15 napon belül kéri az OKFŐ hozzájárulását. Az OKFŐ a hozzájárulással kapcsolatos
válaszát a megkereséstől számított 15 napon belül adja meg.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 39/2021. (XI. 17.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a méltányosságból
meghosszabbított egészségügyi szabadság megállapításának eljárásrendjéről
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
342/D. §-ában 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 következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
rendvédelmi alapellátó orvos: a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó
szerv hivatásos állománya tagjának (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) elsőfokú egészségi
alkalmasságvizsgálatának elvégzésére jogosult orvos,
2.
veszélyhelyzet: a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet.
2. §		
Ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 363/A. § (1) bekezdésének alkalmazása felmerülhet, a rendvédelmi alapellátó
orvos
a)
a legalább kilenc hónapja fennálló szolgálatképtelenség esetén értesíti a hivatásos állomány tagját
− a hivatásos állomány Hszt. 148. §-a alapján egészségügyi szabadságon lévő tagja, valamint a hivatásos
állomány várandós nő tagja kivételével − az egészségügyi szabadság méltányosságból történő
meghosszabbításának lehetőségéről,
b)
felhívja a hivatásos állomány tagjának figyelmét arra, hogy kérelemre induló eljárásban kérelmezheti
az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbítását,
c)
tájékoztatást ad az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításának eljárásrendjéről,
továbbá
d)
tájékoztatja a hivatásos állomány tagját a kérelem benyújtásának 3. § szerinti feltételeiről.
3. §

(1) Az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbítására irányuló eljárás a hivatásos állomány
tagjának erre irányuló kérelmére indul.
(2) A kérelem benyújtásának nem feltétele a 2. § szerinti tájékoztatás megtörténte, valamint a kérelemnek
az írásbeliségen kívül formai követelménye nincs.
(3) A hivatásos állomány tagjának szakorvosi igazolást kell a kérelméhez csatolnia arról, hogy az egészségügyi
beavatkozásnak vagy kezelésnek (a továbbiakban együtt: egészségügyi ellátás) a SARS-CoV2 járványhelyzethez
kapcsolódó felfüggesztése miatt nem tudta vagy tudja a szükséges egészségügyi ellátást igénybe venni.
(4) A szakorvosi igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a hivatásos állomány tagja az egészségügyi ellátás
SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése miatt a szükséges egészségügyi ellátást
a)
a dátumszerűen megjelölt időpontig nem tudta igénybe venni, a felgyógyuláshoz az egészségügyi ellátás
megtörténtét követően várható időtartam megjelölésével együtt, vagy
b)
a szakorvosi igazolás kiállításának időpontjában még nem tudja igénybe venni, az egészségügyi ellátás
pótlása várható időpontjának megjelölésével.
(5) Ha a kérelem benyújtásakor a szakorvosi igazolás nem áll rendelkezésre, a rendvédelmi alapellátó orvos felhívja
a hivatásos állomány tagjának figyelmét, hogy hiánypótlás keretében intézkedjen annak benyújtásáról.

4. §

(1) A rendvédelmi alapellátó orvos a hivatásos állomány tagjának kérelme és a szakorvosi igazolás benyújtását
követően igazolást állít ki a szolgálatképtelenség várható időtartamáról és a (2) bekezdés szerinti iratokat,
azok benyújtásától számított öt munkanapon belül felterjeszti az állományilletékes parancsnok részére
az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításának elbírálása érdekében.
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(2) A rendvédelmi alapellátó orvos az (1) bekezdés szerinti felterjesztés során az alábbi iratokat küldi meg
az állományilletékes parancsnok részére:
a)
a hivatásos állomány tagjának kérelmét,
b)
az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításának elbírálására vonatkozó
javaslatát, amely javaslatban azt is ismertetni kell, hogy az 5. § (2) bekezdése szerinti tényt a szakorvos
igazolta-e, és
c)
a szolgálatképtelenség várható időtartamáról kiállított igazolást, vagy ha az egészségügyi szabadság
méltányosságból történő meghosszabbítására okot adó körülmény fennállásának várható időtartama
az egészségügyi ellátás időpontja jövőbeni ismeretének hiánya miatt nem állapítható meg, akkor ennek
tényét tartalmazó igazolást.
5. §

(1) Az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításáról az állományilletékes parancsnok
a 4. § (2) bekezdése szerinti iratok felterjesztésétől számított öt munkanapon belül alakszerű határozatban dönt.
(2) Ha a szakorvosi igazolás igazolja, hogy a hivatásos állomány tagja az egészségügyi ellátás
SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése miatt nem tudja vagy meghatározott ideig nem tudta
az egészségügyi ellátást igénybe venni, az egészségügyi szabadságot méltányosságból meg kell hosszabbítani.

6. §

(1) Az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításáról szóló határozat rendelkező
része tartalmazza az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításának időtartamát
a meghosszabbítás időtartamának vagy azon naptári nap megjelölésével, ameddig a meghosszabbított
egészségügyi szabadság tart. Az időtartamot vagy időpontot az egészségügyi ellátás elhalasztásának időtartama
figyelembevételével kell megállapítani.
(2) Ha az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbítására okot adó körülmény fennállásának
várható időtartama nem állapítható meg, a méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság
időtartamaként a hivatásos állomány tagjának felgyógyulásáig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő
hatodik hónapig tartó időtartamot kell szerepeltetni.
(3) Az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításáról szóló határozat rendelkező részében
a hivatásos állomány tagját tájékoztatni kell arról, hogy a határozatban foglaltakkal szemben szolgálati panasz
benyújtásának van helye.
(4) Az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításáról szóló határozatot a határozat
meghozatalától számított három munkanapon belül közölni kell a hivatásos állomány tagjával. A közléssel
egyidejűleg tájékoztatni kell a rendvédelmi alapellátó orvost az egészségügyi szabadság méltányosságból történő
meghosszabbításáról szóló döntésről.

7. §

(1) Ha a hivatásos állomány tagjának egészségügyi ellátása során a 6. § szerint kiadott határozatban megjelölt,
az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbításának időtartama megváltoztatásának
szükségessége merül fel, a hivatásos állomány tagja a meghosszabbítás időtartamának megváltoztatása érdekében
kiegészítő kérelmet jogosult benyújtani. A kérelem elbírálására a 3–6. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy
a)
kérelmen a kiegészítő kérelmet kell érteni,
b)
a rendvédelmi alapellátó orvos az egészségügyi szabadság méltányosságból történő meghosszabbítása új
időpontjának elbírálására tesz javaslatot,
c)
a határozatban az állományilletékes parancsnok az egészségügyi szabadság méltányosságból történő
meghosszabbításának új időtartamát vagy új határnapját határozza meg.
(2) A 6. § (2) bekezdése alapján kiadott határozat esetében a rendvédelmi alapellátó orvos hivatalból kezdeményezi
az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalát, ha a meghosszabbított egészségügyi szabadság időtartama során
időközben megállapíthatóvá válik a hivatásos állomány tagjának szolgálatképessége.

8. §

(1) A méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság megállapítása esetén
a)
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott
hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló
45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 82. § (1) bekezdés b) pontjában és 82. § (3) bekezdésében, valamint
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b)

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos
szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai
ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 8. § c) pontjában
foglaltakat a hivatásos állomány tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a rendelkezésekben megjelölt
háromszázhatvanöt napos korlát a méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság időtartamával
meghosszabbodik.
(2) A hivatásos állomány tagja szolgálatképtelenségének harminc napon túli felülvizsgálatára vonatkozó
ellenőrző orvosi vizsgálat során az egészségügyi szabadság e rendelet szerinti méltányosságból történő
meghosszabbításának tényét vagy a méltányosságból történő meghosszabbítására irányuló eljárás folyamatban
létét figyelembe kell venni.
9. §		
Ez a rendelet a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor
lép hatályba, és a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépését
követő 365. napon hatályát veszti.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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X.

Határozatok Tára

A Kormány 1807/2021. (XI. 17.) Korm. határozata
a Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és Családbarát Szülészet
felújításáról
A Kormány a családbarát kormányzati intézkedésekről szóló 1098/2018. (III. 19.) Korm. határozatban foglaltak eredményes
végrehajtása érdekében
1. egyetért a Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és Családbarát Szülészet
felújításának (a továbbiakban: Fejlesztés) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi
CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként
történő megvalósításával, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Pécs belterület 4946 helyrajzi számú ingatlanon;
2. a Fejlesztés megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 2 227 397 063 forintban határozza meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,
1. Egyedi magasépítési beruházások alcímének a 61. Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Reprodukciós Módszertani
Kutatóközpont és Családbarát Szülészet felújításának megvalósítása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti vagyon
kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 2. pont szerinti összeg részbeni finanszírozása céljából tegyék
meg a szükséges intézkedéseket a Pécsi Tudományegyetemnél a Fejlesztésre rendelkezésre álló 1 420 253 460 forint
Beruházási Ügynökség részére történő 2022–2023. évi rendelkezésre bocsátása érdekében;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 4. pont szerinti összeget meghaladó 2023. évi részének rendelkezésre
állásáról, a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó
fejezetében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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