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7. Záró rendelkezések
48. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 11. § és a 12. § (3) bekezdése 2019. január 2-án lép hatályba.
(3) A 16. § c), e), f ), h), i) és n) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

49. §		
A 14. § az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU,
az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet
és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2018. július 18-i 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi (EU, Euratom) rendelet végrehajtását szolgálja.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi XCV. törvény
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal
összefüggő módosításáról*

1. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 247/H. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Módtv.-vel megállapított 104. § helyett a 2022. december 31-ig elrendelt és teljesített túlszolgálatokra
a (2)–(8) bekezdést kell alkalmazni.”
2. §		
A Hjt. 247/H. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A 2023. január 1-jét megelőző időpontban kezdődött és 2023. január 1-jén még folyamatban lévő
szolgálatteljesítési időkeret elszámolására az elszámoláskor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.”
3. §		
A Hjt. 247/I. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Módtv.-vel megállapított 107. § (1) bekezdése helyett a 2022. december 31-ig elrendelt és teljesített
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásával összefüggésben elrendelt készenléti szolgálatokra a miniszter
rendeletben határozhatja meg azokat az eseteket és körülményeket, amelyek bekövetkezése esetén
– a feladatvégzés idejére – a 128. § (3) bekezdése szerinti pótlék helyett a 247/H. § túlszolgálat díjazására vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.
(4) Az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban:
Módtv2.) megállapított 98. § (3) bekezdése helyett a 2022. december 31-ig elrendelt és teljesített, az éves kiképzési
tervben meghatározott gyakorlat esetén, ha a gyakorlat egyik napja vagy napjai pihenő- vagy munkaszüneti napra
esnek, azokat azonos számú szabadnappal kell ellentételezni. A szabadnapot a gyakorlat befejeződését követő
legkésőbb 90 napon belül kell kiadni. Ha a szolgálati elfoglaltság miatt a szabadnapot 90 napon belül igazoltan nem
lehet kiadni, azt legkésőbb a tárgyhónapot követő negyedik havi illetménnyel együtt meg kell váltani.”
4. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban Hszt.) 343. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 369. § 2023. január 1-jén lép hatályba.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.
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5. §		
A Hszt. 350. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 140. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően 2022. december 31-ig a túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos
állomány tagját – az állományilletékes és annál magasabb parancsnok kivételével – választása alapján szabadidő
vagy díjazás illeti meg. A túlszolgálatért annak időtartamával megegyező, ha pedig a túlszolgálatot a heti
pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő vagy díjazás
jár. A túlszolgálatért díjazásként annak idejére távolléti díj jár, amelyet legkésőbb a tárgyhónapot követő második
hónapban kell kifizetni.”
6. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Dr. Latorcai János s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2018. évi XCVI. törvény
a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról*
1. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosítása
1. §		
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Szabványosítási törvény) a következő
alcímmel egészül ki:
„A Műszaki Szabályozási Bizottság
6/A. § (1) A Műszaki Szabályozási Bizottság (a továbbiakban: MSZB) a 8. § (1) bekezdés 16. pontjában foglalt
feladatok ellátása céljából létrehozott bizottság.
(2) Az MSZB legfeljebb öt tagból áll és tagjai közül öt év időtartamra választja meg az elnökét. Az MSZB tagjait
a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) javaslatára öt év időtartamra az iparügyekért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) bízza meg.
(3) Az MSZB ügyrendjét egyszerű szótöbbséggel maga határozza meg, amely a miniszter jóváhagyását követően
válik hatályossá.”
2. §		
A Szabványosítási törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MSZT feladatai:
1. a nemzeti szabványok kidolgozása, illetve kidolgoztatása, jóváhagyása és közzététele, módosítása és visszavonása,
2. az európai szabványok nemzeti szabványként való közzététele, összhangban a kapcsolódó jogharmonizációs
feladatok teljesítésével, illetve az európai szabványügyi szervezetek tagszervezetei számára előírt határidőkkel,
3. a nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való közzététele,
4. a nemzeti szabványosítás módszertanának kidolgozása és egyeztetése a szabványosításban érdekeltekkel,
5. részvétel és képviselet a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetek munkájában, továbbá más érintett
szervek részvételének összehangolása,
6. jogszabályban foglaltaknak megfelelően együttműködés az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai
Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel az európai közösségi szabályozásból eredő kötelezettségek
végrehajtása érdekében,
7. szaktanácsadás és szakvélemény készítése nemzeti szabványügyi kérdésekben,
8. a nemzeti szabványosítással összefüggő kiadványok összeállítása és kiadása,
9. a nemzeti szabványjel használati rendjének kidolgozása és kiadása,
10. a nemzeti szabványosítással összefüggő nemzetközi és európai jelek használati rendjének honosítása és kiadása,
11. a termékek, szolgáltatások nemzeti szabványnak való megfelelőség tanúsítási rendszerének létrehozása és
működtetése,
12. közreműködés a jogszabálynak vagy egyéb előírásnak való megfelelőség tanúsításában,
13. tanúsítási rendszer létrehozása a minőségbiztosítási rendszerek tanúsítására a vonatkozó szabványok szerint,
* A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el.

